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Inleiding
J. Duindam

Algemeen

Op het breukvlak van de negentiende en de twintigste eeuw bestond
bij een deel van de culturele elite het gevoel op de drempel van een
nieuwe tijd to staan. Dit gevoel kwam enerzijds tot uiting in nostalgie,
decadentisme en Weltschmerz, maar evenzeer in optimistische en uto-
pische verwachtingen. Het 'broeierige klimaat' waarin deze inconsi-
stente verzameling stemmingen floreerde, werd onwillekeurig verbon-
den met het afscheuren van het laatste kalenderblad van de eeuw. Deze
speculatieve verbinding is sindsdien door historici als een gegenerali-
seerde vraag aan de geschiedenis voorgelegd: zouden fin de siecle ge-
voelens zoals die we rond 1900 veronderstellen niet inherent zijn aan
het verschijnsel van de eeuwwisseling? Kan het 'laatste kalenderblad
van de eeuw' als op zichzelf staand gegeven stemmingbepalend zijn?
Denkend aan de eschatologische betekenis die in het verleden toege-
kend is aan rollende jaartallen als 1000 en 1500 (en misschien binnen-
kort 2000?) lijkt de suggestie dat de jaartelling een intrinsieke waarde
ontwikkelt niet onverdedigbaar.
Het zoeken naar 'eeuwwende-gevoelens' betekent echter bij voorbaat
dat men ze zal vinden. Dat laatste betekent dan nog niet dat de decen-
nia rond eeuwwisseling significant meer gekenmerkt worden door het'
amorfe mengsel 'wende-gevoelens'. Wellicht zou een zoektocht halver-
wege de handzame eeuwindeling evenveel resultaat opleveren. Omdat
de situatie rond 1900 nogal eens model staat bij onderzoek naar andere
eeuwwisselingen lopen we bovendien het risico het fin de siecle signa-
lement ten onrechte aan andere perioden op to dringen. Hoogstens kan
het signalement in gecomprimeerde en gegeneraliseerde vorm diensten
blijven bewijzen. Nostalgie en schone-lei gevoelens zijn dan in combi-
natie met de rekbare omschrijving 'intellectuele fermentatie' als
samenvatting bruikbaar. De vraag blijft dan of er een regelmatig
terugkerende verbinding is tussen deze aldus samengevatte stemmingen
en het verstrijken van een eeuw. De gewoonte binnen de geschied-
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schrijving om 'eeuw' gemakshalve gelijk to stellen aan 'cultuurperiode'
suggereert een bevestigend antwoord. Er schuilt echter een adder
onder het gras.
De 'eeuwwende' is niet los to zien van een kwestie die binnen het his-
torisch gilde voor oneindige discussie zorgt. Moet het verleden opgevat
worden als een continu proces, of is de vergelijking met een keten die
samengesteld is uit verschillende schakels beter op zijn plaats? Het
conflict berust vooral op spraakverwarring. De opmerking dat de
geschiedenis per definitie een continu proces is, kan als een onverbid-
delijk juiste gemeenplaats terzijde geschoven worden: in het verleden
zelf bestaan geen onoverbrugbare kloven. Het vak geschiedenis bestaat
echter bij de gratie van het. aanbrengen van kleur en contrast in deze
op zichzelf vormloze continuiteit. Daarmee heeft de aan de voordeur
weggestuurde breuk zich aan de achteringang opnieuw laten aan-
dienen. Meningsverschillen over de periodisering van het verleden
bepalen dan ook een niet onbelangrijk deel van het historische dis-
cours. Veelal zijn afwijkende opvattingen over periodisering terug to
voeren op een verschil in zwaartepunt en benadering. Een economisch-
historicus ziet andere cesuren dan zi jn cultuurhistorische vakgenoot.
De dynamiek van de samenleving is nu eenmaal niet op elk terrein
hetzelfde. De felle korte trilling van de grafiek die het dagelijkse poli-
tieke steekspel registreert heeft een andere chronologische schaal dan
de slome gemiddelden van de seculaire trend. Wanneer de bewegingen
in een grafiek uitgetekend worden, kan een centimeter een jaar in het
eerste geval, maar een millennium in het tweede geval vertegenwoor-
digen. 'Tijd' of 'duur' (duree) is zo opgevat dus een relatief begrip. De
bewegingen van de ti jd hebben op verschillende niveaus een andere
amplitude: pieken en dalen van de verschillende golven vallen tegen
elkaar weg. De meervoudige overlapping van de verschillende durees
brengt met zich mee dat de breuken steeds op andere momenten zullen
vallen en de algehele contiriuteit dus niet zullen verstoren.

Het ingekorte signalement wijst op de stemming onder de tijdgenoten;
de problemen rond periodisering wijzen op de structuur die de his-
toricus aan het verleden oplegt. De vraag of er rond 1700 van een
'wende' gesproken kan worden, kan alleen dan overtuigend beant-
woord worden wanneer beide aan de orde komen. Met andere woor-
den: zowel opvattingen over het verleden als opvattingen uit dat ver-
leden moeten aan bod komen.
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Een tijdsbeeld

Waardoor worden de jaren rond 1700 bij uitstek gekenmerkt? Aller-
eerst valt op dat Europa vrijwel voortdurend in oorlog was, en dat de
oorlogen volgens een gelijkblijvend patroon verliepen - allianties van
de Republiek, Engeland en de Keizer tegen Frankrijk. De inzet van
het conflict was de erfenis van de Spaans-Habsburgse tak. Het conflict
werd door de coalitie echter ook gepresenteerd als een noodzakelijke
containment. Lodewijk XIV, die in 1700 zijn tweeenzestigste verjaar-
dag vierde, werd alom gezien als de meest dominante figuur van
Europa. Of de zonnekoning nu verketterd of geadoreerd werd: hij
stond in ieder geval in het brandpunt van de Europese politiek. Vanuit
Engeland (waar sinds de Glorious Revolution de positie van de monarch
ingekompen was ten gunste van het parlement) en vanuit de Republiek
werd de politiek-militaire strijd met Frankrijk gepresenteerd als een
ideologische worsteling met de katholiek-absolutistische dwingelandij.
Twee 'heerschappijmodellen' werden tegenover elkaar gezet: de door
de grillen van de gloriebeluste vorst gedreven despotie en de door
evenwicht en prudentie gekenmerkte staatsvorm van de Republiek en
Engeland. De hugenoten die na de herroeping van het edict van Nantes
uit Frankrijk wegvluchtten, droegen hun steentje bij aan de pamflet-
tenstrijd tegen Lodewijk.
Hiertegenover stond de propaganda van het Franse hof. Lodewijk's
grote minister Colbert was de architect geweest van een culturele poli-
tiek die (ook na zijn dood in 1683) met groot succes gevoerd werd. De
verfransing van de Europese elite en de Franse monopolisering van
'goede smaak' op tal van terreinen is voor een belangrijk gedeelte een
gevolg van de doelbewust gecreeerde uitstraling van het Franse hof. De
jaren rond 1700 zijn wel gekenmerkt als een paradigma-strijd tussen
het Franse en het Engelse model. Deze bewering is overdreven en to
veel vanaf 1789-1815 terug geredeneerd. Desalniettemin werd snel na
de dood van Lodewijk XIV het Engelse voorbeeld populair binnen de
Franse elite, terwijl elders juist in de vroege achttiende eeuw de 'ver-
fransing' van de elite toenam.
De machtspolitieke uitslag van het conflict rond de eeuwwisseling is
snel samen to vatten: de Republiek daalde langzaam naar het tweede
plan; Engeland won ten opzichte van het voorheen oppermachtige
Frankrijk; de Habsburgse monarchie, die na de Spaanse successieoorlog
van haar rechten op de Spaanse troon of moest zien, verloor iets van
haar keizerlijke allure; in het Rijk kreeg de geleidelijke machtsuitbrei-
ding van het nieuwe koninkrijk Pruisen de wind in de rug. Tot in de
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jaren dertig van de achttiende eeuw zou er overigens geen grote oorlog
uitbreken.
Ook binnen grenzen van de diverse betrokken landen had het conflict
de nodige gevolgen. De grote schuldenlast leidde tot pogingen om de
belastingen to verhogen en zette aldus de relatie tussen het regime en
de onderdanen onder druk. Zo was gedurende de laatste jaren van het
conflict de populariteit van Lodewijk XIV tot een dieptepunt gezakt.
De in zijn testament opgenomen wensen ten aanzien van het regent-
schap werden dan ook niet allen gehonoreerd. De grote oorlogen heb-
ben de periode rond 1700 ongetwijfeld diepgaand beinvloed. Toch kan
op grond van de oorlogssituatie niet gesproken worden van alom aan-
wezige eeuwwende sentimenten.

Ideologie en wereldbeeld waren in de loop van de zeventiende eeuw
steeds verder verwijderd geraakt van de middeleeuws-aristotelische
synthese. De definitieve versplintering van de 'christenheid' door de
godsdienstoorlogen was daar niet vreemd aan. Tenminste even belang-
rijk was de 'mechanisering van het wereldbeeld' die binnen een kleine
geleerdenrepubliek steeds duidelijker vorm kreeg. De overgang van
'wetenschappelijke revolutie' naar 'verlichting', dat wil zeggen de ver-
breiding, toepassing en uitbreiding van het natuurwetenschappelijk
wereldbeeld zoals dat gedurende de zeventiende eeuw gestalte gekre-
gen had, lijkt een mogelijke kanshebber als etiket voor de eeuwwende
1700. W.W. Mijnhardt houdt zich in zijn artikel met dit onderwerp
bezig. Hij doet dat echter vanuit een perspectief waarbinnen het
accent niet gelegd wordt op het Ideengeschichtliche maar op de
'produktie en consumptie' van cultuur. Vanaf de tweede helft van de
zeventiende eeuw valt ons oog immers op de oprichting en groei van
wetenschappelijke academies, de expansie van het boekenvak en het
verschijnen van een regelmatige periodieke pers, de geleidelijke groei
van het 'geinteresseerde lezerspubliek' en meer in het bijzonder van
het geleerd genootschap. C.M.G. Berkvens-Stevelinck sluit zijdelings
aan bi j dit onderwerp: de hugenoten die in haar artikel centraal staan,
produceerden de golf franstalige publicaties die vanuit de Republiek
Europa overspoelde. Op deze wijze werden zij medeverantwoordelijk
voor de plaats van de Republiek als produktiecentrum en stapelmarkt
van geleerde publicaties. De grenzen van de soms al to gemakkelijk
voorgestelde assimilatie van de hugenoten worden door mevrouw
Berkvens-Stevelinck aan de hand van vele voorbeelden uit de doeken
gedaan.
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Een ander mogelijk etiket voor de eeuwwende 1700 ligt op het terrein
van de gezagsuitoefening en de legitimatie daarvan. Heeft de overgang
van 'absolutisme' naar 'verlichting' of 'verlicht despotisme' in deze
jaren vorm gekregen? De internationale machtsstrijd en de verande-
ring van het wereldbeeld hebben beide gevolgen gehad voor de status
van de vorst en diens hof. Lodewijk's hof stond in het brandpunt van
het Europese conflict. Het stond model voor andere hoven, maar was
eveneens mikpunt van felle kritiek. Enerzijds was de verhouding tus-
sen de vorst en de elite (dat wil zeggen: de adel) in het geding, maar
anderzijds de legitimiteit van de afstammingsideologie die vorst en
elite verenigde. In mijn artikel stel ik beide punten aan de orde wat
betreft het Franse en het Oostenrijkse hof rond de eeuwwende. De
gedachte dat het hofleven na 1700 eclipseerde is ongerechtvaardigd, al
blijft de stelling to verdedigen dat de regering van de zonnekoning met
terugwerkende kracht als apotheose van het vroeg-moderne hof gezien
kan worden. De gedachte dat de wetenschappelijke revolutie gevolgen
moest hebben voor de legitimiteit van de afstammingsideologie blijkt
rond 1700 hoogstens in zeer kleine kring geldig. Pas in de jaren veertig
van de achttiende eeuw kwam de' afstammingsideologie daadwerkelijk
onder vuur, en veranderde het traditionele koningschap van karakter.
Het artikel van W.P. Spies en S.B. van Raay bevestigt dat het koning-
schap rond 1700 nog niet afstand gedaan had van haar oude legitima-
tie: de representatio maiestatis blijkt juist in de jaren na de troons-
bestijging van Willem III in Engeland duidelijker vorm gekregen to
hebben. Stond de gloire van Lodewijk in Engeland en de Republiek
dan toch ook model? De invloed van enkele hugenoten (bijvoorbeeld
Daniel Marot) is wederom duidelijk. J. Aalbers stelt zich de vraag of
de Veluwse riddermatige adel door de plooierijen na de dood van
Willem III aan macht inboette. Hij weet in zijn artikel aan to tonen dat
het gangbare beeld dat deze gedachte verdedigt onjuist -of tenminste,
overdreven- is. In klein bestek kan bier dus de gedachte van een
'wende' van de hand gewezen worden.

Een wende?

Was de eeuwwisseling een 'wende' voor de tijdgenoot? Kunnen de
jaren rond 1700 vanuit het heden als een periode van fundamentele
verschuivingen gekeumerkt worden? Uit de bundel zal blijken dat van
een wende in ieder geval geen sprake was. Onderdelen van het eerder
samengevatte signalement van de eeuwwende komen wel voor, maar
niet zo massaal en eenduidig dat we met recht van een eeuwwende
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kunnen spreken. Belangrijke verschuivingen hebben zich zeker voor-
gedaan. Ook bier lijkt evenwel nauwelijks reden to bestaan om van een
eeuwwende to spreken. Verschuivingen doen zich nu eenmaal perma-
nent voor; in dit geval laten ze zich bovendien niet gemakkelijk optel-
len of onder een noemer brengen. Al met al zijn er in de bundel vele
wendes beschreven, maar geen wende die de vergelijking met het
model -het fin de siecle- kan doorstaan. Wellicht maakt juist de nuan-
cering en relativering van de 'wende' de bundel tot een leesbaar ge-
heel.
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1700: Een keerpunt in de Europese cultuur?
W.W. Mijnhardt

Ruim honderd jaar geleden schreef de populaire Engelse historicus
John Morley, auteur van tientallen biografieen en studies over figuren
uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw:

The glories of the age of Lewis XIV were the climax of a set of ideas
that instantly afterwards lost alike their grace, their usefulness and the
firmness of their hold on men.')

Morley deed deze uitspraak in het openingshoofdstuk van een succes-
volle biografie over Voltaire en zijn bedoeling was duidelijk. Voltaire
en met hem het tijdperk dat hij inluidde, dat van de Verlichting, was
in geen enkel opzicht to vergelijken met het cultuurtijdperk daarvoor.

Ongeveer 60 jaar later, in 1935, publiceerde Paul Hazard zijn klassiek
geworden boek La crise de la conscience Europeenne. Hierin con-
centreerde hij zich op de regeerperiode van de Zonnekoning, door
Voltaire vereeuwigd onder de titel Le Siecle de Louis Quatorze. Hij
kwam echter tot een conclusie die diametraal tegenovergesteld was aan
die van Morley:

reconnaissons encore qu'a peu pres toutes les attitudes mentales dont
1'ensemble aboutira a la Revolution Frangaise ont ete prises avant la
fin du regne de Louis XIV.2)

Hiermee zijn we in het midden van het probleem beland dat vanavond.
op de agenda staat: is 1700 een keerpunt in de Europese cultuur? Het
is gebruikelijk eeuwen van karakteristieken to voorzien. We kennen de
zeventiende eeuw als de periode van het absolutisme, -de barok, het
klassicisme, en de achttiende eeuw als die van de Verlichting en van
de revoluties. Het lijkt daarmee aannemelijk dat er van een breuk of
ten minste van een overgangsperiode tussen deze twee eeuwen sprake
is, kortom dat het jaar 1700 betekenis heeft. Nu geloof ik dat het wei-
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nig zin zou hebben u gedurende de hele voordracht bezig to houden
met allerlei interpretaties van de eeuwwende die schommelen tussen de
accentuering van de discontinuiteit tussen de zeventiende en de acht-
tiende eeuw a la Morley of de beklemtoning van de continuiteit a la
Hazard. Dit heeft to minder zin daar het hier niet alleen maar een
kwestie is van interpretatie, gebaseerd op meer of minder wetenschap-
pelijk inzicht in de periode. Het betreft hier uiteindelijk evenzeer een
geschiedtheoretisch probleem: dat van de periodisering.

We moeten ons.realiseren dat wanneer we woorden als cesuur, wende,
continu of discontinu gebruiken, dergelijke begrippen geen uitspraak
doen over het verleden zelf maar hoogstens over onze reconstructies
van dat verleden. Een betoog dat een maximum aan samenhang bezit
en die samenhang ook in het geschiedverhaal legt, heeft dienovereen-
komstig een continu karakter. We kunnen deze continuiteit echter niet
projekteren op het verleden zelf. Wanneer we desondanks uitspraken
doen in de trant van de discontinulteiten of cesuren, dan doen we
eigenlijk niets anders dan vaststellen dat historici er nog niet in ge-
slaagd zijn samenhang of continuiteit in dat deel van het verleden aan
to brengen.

Moeten we dan concluderen dat we niet meer over eeuwwendes, of
neutraler, veranderingen of versnellingen in het tempo van veran-
deringen mogen spreken? Absoluut niet. Het staat bijvoorbeeld buiten
kijf dat de Franse Revolutie een reeks veranderingen en vooral ver-
snellingen in veranderingsprocessen teweegbracht, die ongekend waren
tijdens het Ancien Regime van voor 1789. Maar ook toen vloeide alles
wat gebeurde voort uit wat eraan voorafging en was er geen sprake
van raadselachtige breuken. Wanneer we periodiseringen of wendes
willen construeren dan zal dat dienen to gebeuren op basis van be-
staande historische inzichten en door een beroep to doen op interne
historische criteria zonder ons iets gelegen to laten liggen aan specula-
tieve aprioris. Een grote inschikkelijkheid en souplesse bij het for-
muleren van overgangen is daarom geboden; ze zijn immers alle tij-
delijk.3)

Het ideeenhistorisch perspectief

Een radicaal standpunt als dat van John Morley -om terug to keren
naar ons thema- het standpunt dat met Voltaire een breuk in het
Europese denken optrad, wordt thans nog maar door weinigen gedeeld.
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En in feite is hetzelfde van toepassing op de magistrale these van
Hazard, namelijk dat de grote veranderingen in de Europese cultuur
van de achttiende eeuw hun wortels hadden in de regeringsperiode van
Lodewijk XIV. De prestaties van de helden van Hazard, Isaac Newton,
Pierre Bayle, Richard Simon en John Locke, om er maar een paar to
noemen, zijn immers niet los to denken van een veel fundamentelere
omslag in de geschiedenis van het Europese denken, namelijk de lang-
zame teloorgang van de aristotelische synthese na 1600.°)

In elke beschaving worden pogingen gedaan om de omringende wereld
to begrijpen, in een zinvol kader to plaatsen, als onderdeel van een
geordend geheel op to vatten. Een dergelijke poging tot zingeving
heeft doorgaans een religieus karakter, maar los daarvan gaat het
steeds om het vinden van een antwoord op dezelfde vragen: hoe ver-
houdt de mens zich tot zichzelf, tot zijn medemens en tot zijn natuur-
lijke omgeving. In de westerse beschaving heeft de aristotelische filo-
sofie lange tijd deze rol vervuld. Alle deelinzichten omtrent de wereld
om ons heen waren in deze globale synthese verenigd en dankzij deze
synthese kreeg die ons omringende,werkelijkheid zin en betekenis. Die
synthese betrof alle aspecten van het menselijk leven: niet alleen de
natuur of de politiek, maar evenzeer de ethiek en de kunst. Bestude-
ring van deze filosofie verschafte de ontwikkelde leden van de samen-
leving het idee van een bezield verband. Natuurlijk, buiten deze syn-
these bestonden er nog diverse gespecialiseerde kennisgebieden, -te
denken valt aan de archimedische fysica of de ptolemaeische astrono-
mie- waarvan de inhoud niet zelden met de aristotelische opvattingen
op gespannen voet stond. Deze gespecialiseerde kennisgebieden hadden
echter geen synthetische pretenties en de wiskundige berekeningen die
aan dit type kennis ten grondslag lagen, deden geen uitspraken over de
werkelijkheid.

Het zou to ver voeren om de incorporatie in het Middeleeuwse chris-
tendom dankzij Thomas van Aquino to volgen. Van betekenis hier is
dat op het moment van haar grootste gezag, rond 1600, toen de neo-
thomisten, gesteund door de humanistische tekstkritiek, een gezuiverde
Aristoteles ingang deden vinden, de aanval van voorvechters van de
archimedische fysica en de ptolemaeische astronomie op de natuurfilo-
sofische grondslagen van deze synthese met verblindend succes werd
bekroond. Deze emancipatie van de natuurwetenschap uit de filosofie
had niet alleen de constructie van een radicaal nieuw, nu mathematisch
wereldbeeld tot gevolg. Dankzij de opzienbare cumulatie van kennis
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die de nieuwe natuurwetenschap opleverde, kwam ook haar wiskun-
dige methode in het middelpunt van de belangstelling to staan. Het
uiteindelijke resultaat van dit nieuwe type wetenschap was dan ook dat
overgeleverde kennis die tot dan toe een grote mate van respectabiliteit
had bezeten, langzamerhand discutabel werd

Isaac Newton's Principia van 1687, waarin een mathematische be-
schrijving van de beweging van lichamen in het heelal en op aarde
werd geleverd, is uiteraard een direct produkt van deze teloorgang van
de aristotelische synthese. Maar ook het voornaamste werk van Pierre
Bayle, De Dictionnaire Critique et Historique kan niet los gezien wor-
den van de twijfel over de waarde van allerlei traditionele kennis die
de succesvolle aanval op de aristotelische synthese teweeg had ge-
bracht. In dit werk poogde hij immers overgeleverde kennis to toetsen
aan de hand van de onfeilbare rede. Richard Simon verbond in zijn
Histoire critique du vieux testament deze sceptische methode met de
traditionele filologie en paste deze toe op de Bijbel waardoor zelfs de
religieuze bedding van de aristotelische synthese onder vuur kwam to
liggen. John Locke tenslotte leverde met zijn 'tabula-rasa' filosofie de
kentheoretische onderbouwing van de empirische methode die mathe-
matische natuuronderzoekers van Galilei tot Newton als uitgangspunt
van hun werkzaamheden hadden genomen.

Kortom, wanneer we het ideeenhistorisch perspectief hanteren, kan er
rond 1700 nauwelijks van een keerpunt gesproken worden. De periode
van de 'Crise de la Conscience Europeenne' leverde weliswaar een
groot aantal denkers en schrijvers op die preludeerden op vele latere
Verlichtingsthema's, maar hun activiteiten waren ten nauwste verbon-
den met de teloorgang van de aristotelische synthese die al een eeuw
eerder was begonnen. Wanneer we echter een ander, meer sociaalhis-
torisch perspectief hanteren, mag dan de periode rond 1700 als een
keerpunt in de Europese cultuurgeschiedenis worden beschouwd? Ik
doel hierbij vooral op de wijze waarop in Europa cultuur werd gepro-
duceerd, gedistribueerd en geconsumeerd en de invloed die hiervan uit
ging op het karakter van de cultuur. Bij deze vraag wil ik wat langer
stilstaan.

Het sociaalhistorisch perspectief

De voornaamste instituties van het zeventiende-eeuwse wetenschap-
pelijke en culturele leven waren de geleerdenacademie, het geleerden-
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tijdschrift en de geleerdenboekhandel. Geleerdenverenigingen, geinsti-
tutionaliseerd of informeel, waren overigens geen zeventiende-eeuwse
uitvinding.b) Ze waren ontstaan in het Italie van de Renaissance en
sommige hadden al een respectabele leeftijd. In de zeventiende eeuw
kregen ze echter hun grootste bloei. Van doorslaggevende betekenis in
dit verband was de groei van de territoriale staat en de daarbij be-
horende ideologie van het absolutisme. In Frankrijk, Engeland en ook
Duitsland was het de vorst die het initiatief nam voor incorporatie van
bestaande informele geleerdengezelschappen in de staat of de opricht-
ing van nieuwe grote geleerde genootschappen.

Frankrijk gaf de toon aan. Door toedoen van kardinaal De Richelieu,
een van de architecten van het Franse centraliserende absolutisme,
werd in 1635 de Academie Frangaise opgericht die tot taak had de
Franse taal to zuiveren en to uniformeren. Het Franse officiele acade-
mienetwerk werd voltooid door Colbert, minister van Lodewijk XIV.
Belangrijkste onderdeel was de Academie des Sciences, opgericht in
1666. Deze academie was ontstaan uit een min of meer regelmatig bij-
eenkomend gezelschap van enkele wetenschapslieden, dat Been of-
ficiele erkenning nastreefde maar nu door Colbert tot officieel staat-
sorgaan voor de natuurwetenschap werd aangewezen. In de meeste
Europese koninkrijken en vorstendommen werden deze voorbeelden
gelmiteerd met gevolg dat rond 1700 een Europees netwerk van goed
georganiseerde geleerde genootschappen tot stand was gekomen.
Grensoverschrijdende kosmopolitische wetenschapsbevordering was
hierdoor mogelijk geworden.

Een sleutelrol in de door deze academies geconstitueerde geleerden-
gemeenschap werd vervuld door de secretarissen van deze academies.
Zij voerden de omvangrijke correspondentie, verzamelden weten-
schappelijke informatie en stonden aan de wieg van een volstrekt,
nieuw communicatiemiddel dat de mogelijkheden van de drukpers
perfectioneerde: het geleerdentijdschrift. De publikaties van deze ge-
leerde genootschappen, zoals bijvoorbeeld de Philosophical Transac-
tions van de Royal Society, hebben een maar moeilijk to overschatten
betekenis voor de wetenschapsontwikkeling gehad. Al spoedig kregen
deze tijdschriften concurrentie van niet academie-gebonden weten-
schappelijke periodieken als de Journal des Sfavans of de Nouvelles de
la Republique des Lettres.) Hun prestige was misschien geringer en ze
hielden het doorgaans minder lang vol, maar aan de andere kant intro-
duceerden ze nieuwe elementen als de popularisatie. In de nieuwe na-
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tuurwetenschap voltrok de specialisatie zich in zo'n onwaarschijnlijk
hoog tempo dat de gemiddelde geleerde de ontwikkelingen al spoedig
niet meer kon bijbenen. Losgemaakt uit het alomvattende verband van
de aristotelische synthese verloor de nieuwe natuurwetenschap aan
algemene toegankelijkheid wat ze won aan exactheid. Redacteuren van
de geleerdentijdschriften sprongen als het ware in dit gat in de markt
door het verschaffen van samenvattingen van en uitleg bij recente
specialistische publikaties.

De uitgave van een niet academie-gebonden wetenschappelijk tijd-
schrift was een strikt commerciele onderneming. De tijdschriften wer-
den doorgaans door de exploitanten van geleerdenboekhandels op de
markt gebracht. Het tijdschrift bood immers een ideate mogelijkheid
om bekendheid to geven aan de werken die de boekhandelaar/uitgever
onderhanden had of die waarover hi j in het boekhandelsverkeer snel
kon beschikken. Hoewel precieze cijfers over het aandeel van het ge-
leerde boek qua titelaanbod en oplage in de totale produktie
ontbreken, mag toch gesteld worden dat de zeventiende-eeuwse boek-
handel grotendeels gedomineerd werd door de internationale handel in
geleerde boeken waarbij -zoals bekend- de Nederlandse Republiek een
centrale produktie- en stapelmarktfunctie vervulde.8)

De grote geleerdengenootschappen waren samen met het geleerden-
tijdschrift en de geleerdenboekhandel de steunpilaren van de kos-
mopolitische culturele communicatiegemeenschap die onder de naam
van 'Republiek der Letteren' het wetenschappelijke en culturele leven
tussen 1600 en 1750 een eigen gezicht heeft gegeven9> Binnen deze
communicatiegemeenschap werd de cultuur geproduceerd, gedistri-
bueerd en geconsumeerd. De maatschappelijke positie van de geleerde
deelnemers aan deze kosmopolitische communicatiegemeenschap was
in elke staat verschillend. In Frankrijk en Engeland bijvoorbeeld was
de door overheid en aristocratie to vergeven hoeveelheid banen en
toelagen zeer groot. Beoefenaars van literatuur en wetenschappen
waren om de brode of voor hun onderzoeksbudgetten van het hiermee
verbonden patronagestelsel afhankelijk en aristocratische protectie was
bepalend voor iemands plaats in de geleerde en wetenschappelijke we-
reld. De sociale status van de succesvolle wetenschapsman of literator
was in deze landen dientengevolge veel hoger dan in de burgerlijke
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hier was overheidssteun
of aristocratische protectie voor literatuur en wetenschap veel beperk-
ter in omvang. Christiaan Huygens gaf er dan ook bijvoorbeeld de
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voorkeur aan in Parijs to verblijven waar hij dankzij de steun van de
Academie des Sciences over meer middelen kon beschikken dan in de
Republiek.

Een direct gevolg van de nauwe- vervlechting van overheid en weten-
schapsbevordering in de monarchale staten van Europa was overigens
wel dat de plaats van de geleerde in de sociale hierarchie doorgaans
van veel meer betekenis was dan zijn wetenschappelijke rang.10) On-
danks deze 'nationale' verschillen beschikten de geleerden en intellec-
tuelen die van deze communicatiegemeenschap deel uitmaakten over
gemeenschappelijke idealen en deelden ze ook dezelfde wetenschap-
pelijke uitgangspunten. Aanvankelijk was de voertaal in deze 'Respu-
blica Litteraria' nog vooral het Latijn, in overeenstemming met haar
humanistische origines en de kosmopolitische waarden die deze geleer-
den en intellectuelen vertegenwoordigden. In de loop van de zeven-
tiende eeuw zou het Latijn echter langzamerhand verdrongen worden
door het Frans.

Met deze 'Republique des Lettres' hebben we echter nog geen zicht op
het gehele sociaal-culturele spectrum. In de verstedelijkte gebieden
van Europa -het Noorden van Italie, de Nederlanden, Engeland en
gedeelten van Duitsland- hadden diverse sociale groepen naast de ge-
leerden de kans gekregen zich elk een eigen culturele stijl aan to me-
ten. De gebruikelijk, zij het grove, tweedeling in elite- en volkscultuur
die het agrarische Europa eeuwenlang had gekenmerkt, vervaagde
hierdoor langzamerhand. Naast de cultuur, gedragen door geleerden en
een klein segment van de aristocratische elites enerzijds en de volks-
cultuur die nog lange tijd nauwelijks aangetast zou worden anderzijds,
kwam aarzelend een nieuwe cultuur tot stand.") Het is gebruikelijk
deze nieuwe cultuur als burgerlijk to bestempelen. Wanneer daarmee
bedoeld wordt dat deze cultuur gebonden was aan een specifiek maat-
schappelijke klasse, is dat minder juist. Dragers van deze nieuwe cul-
tuur waren namelijk niet alleen segmenten van het goed opgeleide
gedeelte van de stadsbevolking, maar evenzeer een deel van de maat-
schappelijke bovenlaag. Men kan deze groep daarom beter aanduiden
als de stedelijke ontwikkeldencultuur. Dit nieuwe culturele publiek
had vaak wel een (para)wetenschappelijke opleiding genoten, maar het
ontleende hieraan geen wetenschappelijke habitus. De abiturienten van
dit onderwijs verdienden hun brood doorgaans in de vrije beroepen, in
de overheidsbureaucratieen of in die van andere maatschappelijke
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organisaties. Hoogstens beschikten ze op grond van die opleiding over
een algemeen gerichte culturele belangstelling.

Vooralsnog was de omvang en betekenis van dit nieuwe segment van
de Europese cultuur nog maar klein. Bovendien waren de scheidslijnen
tussen de cultuur van de geleerden en die van het ontwikkelde publiek
niet al to scherp getrokken. We kunnen dit afleiden uit diverse conver-
gente verschijnselen. Het middelbare en hogere onderwijs was in de
praktijk voor nog maar weinigen toegankelijk. Bovendien was het nog
maar weinig gedifferentieerd. Qua structuur en organisatie en doelstel-
lingen was het onderwi js vooral gericht op de geleerde wereld. Andere
vormen van onderwijs die een meer maatschappelijk gericht curricu-
lum dan het traditionele Latijnse onderwijs verzorgden, kwamen
weliswaar langzaam tot ontwikkeling maar stonden zeker qua prestige
in de schaduw van het officiele netwerk. De opleiding voor vele mid-
delbare beroepen geschiedde in de praktijk. Voor de hierbij behorende
zelfstudie aan de hand van populariserende werken was er, bij gebrek
aanbod, nog niet zoveel gelegenheid. Typerend voor deze stand van
zaken is het karakter van de leescultuur. Over de wijze waarop er ge-
lezen werd in de late zestiende en zeventiende eeuw en over de ver-
spreiding van gedrukte geschriften weten we nog niet zoveel. Het lijkt
er echter op dat de nadruk lag op het zogenaamde intensief lezen van
didactische en vooral religieuze geschriften. Dit hield in dat de variatie
in het boekbezit nog . zeer beperkt was en dat het lezerspubliek vol-
stond met het telkens herlezen van steeds dezelfde boeken.12

Wanneer we tenslotte de culturele organisatievormen van het ontwik-
keldenpubliek onder de loup nemen, vertoont zich hetzelfde beeld.
Dilettantengenootschappen, d.w.z. organisaties bedoeld voor het gelet-
terde, maar niet geleerde publiek, waren nog schaars. In Italie en de
Nederlanden bijvoorbeeld bestonden diverse literaire academies of
rederijkerskamers die zich op dit publiek richtten, maar hun aantal
bleef beperkt en van een significante groei was in de zeventiende eeuw
geen sprake. 3)

Rond 1700 zien we echter een versnelling optreden in dit proces van
culturele diversificatie. Wanneer we 1700 al als een keerpunt willen
beschouwen -en de zojuist vermelde reserves gelden nog steeds- dan
komt mijns inziens deze versnelling die zou resulteren in de definitieve
constituering van een algemeen belangstellend cultureel publiek, in
aanmerking. Het zou to ver voeren een uitvoerige analyse to verschaf-
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fen van de wijze waarop deze ontwikkeldencultuur Europa sociaal en
geografisch heeft veroverd. Voor dit proces was een ingewikkeld sa-
menspel van factoren verantwoordelijk. Met name de economische
ontwikkeling en de teloorgang van de aristotelische synthese die zo'n
enorme toename van kennis en specialisatie mogelijk had gemaakt,
fungeerden als drijvende krachten. Niet voor niets moet het Engeland
van rond 1700 als de onbetwiste koploper op dit gebied worden aan-
gewezen." ) Vanaf de laatste decennia van de zeventiende eeuw kreeg
Engeland to maken met een gestage economische groei.'' De betekenis
van de nieuwe natuurwetenschap en van de hierbij behorende habitus
valt of to meten aan de invloedrijke positie die Newton op grond van
zijn publikaties verkreeg. Tegen het eind van zijn leven gold hij als de
paus van het Britse natuurwetenschappelijke leven.166 Ik zal me hier
beperken tot de vermelding van een aantal verschijnselen waaruit de
opmars van dit cultuurtype kan worden afgeleid.

Rond 1700 werden de fundamenten van de consumentenmaatschappij
gelegd, waardoor op den duur de culturele infrastructuur een geheel
ander gezicht zou krijgen. Consumptie was natuurlijk geen nieuw ver-
schijnsel. Vooral dankzij de efficiente commerciele exploitatie van
bestaande produktietechnieken en slechts gedeeltelijk als gevolg van
het ter beschikking komen van nieuwe, kwamen vele goederen, die
voorheen slechts door een kleine kapitaalkrachtige bovenlaag konden
worden verworven, binnen het bereik van steeds grotere delen van de
samenleving. Het ging hier in de eerste plaats om allerlei gebruiksgoe-
deren maar ook cultuurgoederen als lectuur, muziek en theater profi-
teerden van deze ontwikkeling. Een tweede factor die op de groei van
het ontwikkeldenpubliek wijst, was de toenemende betekenis van de
provinciesteden. Het wetenschappelijke en culturele leven speelde zich
van oudsher voornamelijk aan de hoven en in de hoofdsteden af. De
commercialisering van de samenleving en van de cultuur vond ook het
eerst in deze centra plaats. Vanaf het eind van de zeventiende eeuw
valt echter een langzame groei van het provinciale zelfbewustzijn to
constateren. De toenemende betekenis van havensteden als Liverpool,
Hamburg en Bordeaux die zich ontwikkelden tot grote handelscentra
illustreert dit verschijnsel. De elites in deze provinciesteden werden
zich bewust van hun achterstand en begonnen zich ook in to zetten
voor de culturele eniancipatie van de eigen stad en de eigen regio.
Gevolg was dat ook de regio een aantrekkelijke culturele markt werd
die eerst door culturele ondernemers uit de hoofdsteden werd ontdekt.
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Het duurde echter niet Lang of ook locale uitgevers en impressario's
begonnen hun thuismarkt beter to exploiteren.

De toename van het culturele publiek kan misschien nog wel het best
worden afgelezen aan de veranderingen in de leesgewoonten en de
groei van het lezerspubliek. Vanaf het einde van de zeventiende eeuw
nam het aantal titels toe. Van nog groter belang was de stijging van het
marktaandeel van geschriften met een populariserend karakter in de
landstaal. Het is aannemelijk dat deze vergroting van het aanbod gro-
tendeels aan een verandering in het leesgedrag moet worden toege-
schreven. In plants van zich zoals vroeger tevreden to stellen met het
regelmatig herlezen van steeds dezelfde lectuur, ontwikkelde een
groeiend deel van het culturele publiek een ander, meer extensief lees-
gedrag: men las niet alleen meet, maar ook gevarieerder. Het resultaat
was een toenemende vraag naar goedkope encyclopedieen en populari-
serende geschriften, almanakken, theologische boeken, leerboeken,
historiewerken, kinderboeken, kookboeken en ontspanningslectuur.
Kenmerkend voor al deze nieuwe genres was dat ze in de landstaal
waren geschreven.")

Ook de periodieke pers kwam in een stroomversnelling terecht. Naast
het uit de zeventiende eeuw daterende geleerdentijdschrift werden nu
tijdschriften in de landstaal op de markt gebracht die zich expliciet ten
doel stelden de nieuwe wetenschap toegankelijk to maken, allerhande
nieuws to publiceren en verstrooiing to bieden. Tevens ontwikkelden
commercieel ingestelde uitgevers nieuwe tijdschrifttypen als de sati-
rische periodiek en de spectator. Met name de spectator is van grote
betekenis geweest. Van oorsprong een Engelse uitvinding, werd deze
formule spoedig elders in Europa gekopieerd. Het ging hier om tijd-
schriften in de landstaal waarvan de wekelijkse afleveringen niet meer
dan acht pagina's telden. Ze bespraken alle aspecten van het burgerlijk
leven en kunnen als het lijfblad van het ontwikkeldenpubliek worden
aangemerkt.

Tenslotte valt de groeiende betekenis van het ontwikkelde publiek of
to leiden uit de toename van, en de varieteiten in het dilettanten-
genootschap. Deze ontwikkeling valt het eerst to bespeuren in sterk
gecommercialiseerde centra als Londen, Amsterdam en Hamburg. Hier
werden vele gezelschappen opgericht, doorgaans informeel en op com-
merciele basis, waar het publiek les kon krijgen in de nieuwe natuur-
wetenschap. De Londense koffiehuizen waar deze lessen werden ver-
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zorgd, zijn daarom wel eens als de 'penny-universities' aangeduid. In
Amsterdam lijken doopsgezinde kooplieden het spits to hebben af-
gebeten. In 1719 vonden ze de geleerde Fahrenheit bereid zijn kennis
tegen betaling met het publiek to delen. Daarnaast werden vele andere
(natuur)wetenschappelijke gezelschappen en literaire clubs opgericht,
bevolkt door een stedelijk lekenpubliek.l8

Het gaat natuurlijk niet aan to beweren dat rond 1700 de instituties
van deze ontwikkeldencultuur die van de geleerde 'Republique des
Lettres' al in de schaduw stelden. De groei bleef vooralsnog beperkt tot
Westeuropese hoofdsteden en de aan de Atlantische Oceaan gelegen
havensteden. De complete institutionele doorbraak van dit nieuwe cul-
tuurtype moeten we daarom veel later in de achttiende eeuw situeren.
Rond 1700 waren echter alle ingredienten beschikbaar die verantwoor-
delijk waren voor het latere succes. Evenmin moeten we ons een to
optimistische voorstelling maken van de omvang van het publieksseg-
ment met culturele belangstelling. De debatten hieromtrent zijn nog in
volle gang maar vast staat dat ook een eeuw later, rond 1800, de totale
omvang van dit publiek in de diverse Europese landen zelden groter
dan een paar procent van de huishoudens is geweest.19)

Populair-wetenschappelijke en ontspanningslectuur, tijdschriften en
dilettantengenootschappen schiepen tezamen een nieuwe culturele
communicatiegemeenschap die over een geheel andere doelstelling
beschikte dan de geletterde republiek van de geleerden. Ze was niet
zozeer gericht op de produktie van nieuwe als wel op de verwerving
van beschikbare kennis. Minstens zo belangrijk was karaktervorming:
het cultiveren van eigenschappen als matigheid, beleefdheid en
doorzettingsvermogen die de mens tot een compleet burger konden
maken. Het aristocratische beschavingsideaal van de honnete homme
dat in de geletterde geleerdenrepubliek opgeld deed, kreeg daarmee
concurrentie van dat van de bourgeois en enkele decennia later van dat
van de citoyen. Was tenslotte de signatuur van de 'Republique des Let-
tres' kosmopolitisch, de orientatie van de nieuwe culturele com-
municatiegemeenschap van ontwikkelde burgers was bij uitstek natio-
naal. Aan deze transformatie wil ik het resterende gedeelte van de mij
toegemeten ruimte besteden.
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Zojuist zei ik dat het Latijn als voertaal in de 'Republiek der Letteren'
in de loop van de zeventiende eeuw werd verdrongen door het Frans.
De oorzaken hiervoor waren gedeeltelijk cultureel van aard: het pres-
tige van het grote Franse academienetwerk en de uitwaaiering van
Franse protestantse intellectuelen over geheel Europa ten gevolge van
de toenemende hugonotenvervolging in Frankrijk. Minstens zo belang-
rijk was de uitstraling van het Franse absolutisme dat in de periode
1672-1715 nog eens werd ondersteund door het kolossale militaire of-
fensief van Lodewijk XIV, gericht op het verwerven van de Europese
hegemonie.

De verhouding van de Europese volkstalen met het Frans was vanaf de
late Middeleeuwen of al een ongemakkelijke geweest. Aan de hoven
werd vaak Frans gesproken en klachten over de verfransing kon men
bijvoorbeeld aantreffen in de Duitse gebieden, in Engeland en ook in
Nederland. Vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw kreeg
deze nog steeds relatief neutrale houding ten opzichte van het Frans
echter een nieuwe dimensie. Diverse intellectuelen begonnen de op-
mars van het Frans en van de Franse cultuur to interpreteren als een
voorbode van de Franse politieke overheersing van Europa. Met name
in de Republiek en later ook in Engeland is deze veranderende hou-
ding duidelijk zichtbaar. Beide landen waren de drijvende kracht ach-
ter het Europese verzet tegen het Franse streven naar een Europees
machtsmonopolie. Van 1670-1715 lag het zwaartepunt van dit verzet
bij de Republiek; daarna nam Engeland het voortouw. Bij wijze van
voorbeeld wil ik tot slot wat langer stilstaan bij het offensief tegen de
Franse cultuur in de Nederlandse Republiek en de betekenis daarvan
voor de ontwikkeling van een nieuw, cultureel getint nationaal besef.20)

De Noordnederlandse taal- en letterkunde verkeerde in een zwakkere
positie ten opzichte van het Frans dan de Engelse. Ze ontbeerde bij-
voorbeeld een krachtige Middeleeuwse traditie. Aan het eind van de
zestiende eeuw hadden de Nederlandse humanisten dit probleem willen
oplossen door de klassieke literatuur- en taalregels als norm voor to
schrijven. Op deze wijze voorzien van een kunstmatig maar respectabel
verleden zou de Nederlandse taal zich met alle mededingers kunnen
meten. Het literaire werk van grote zeventiende-eeuwse auteurs als
Hooft, Huygens en Vondel moet tegen deze achtergrond worden ge-
interpreteerd. In hun ogen waren het Nederlands en de klassieke talen
slechts twee zijden van dezelfde medaille en hun enorme respect voor
neolatijn.se poezie moet in dit licht worden bezien.
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De bezorgdheid over het groeiende Franse culturele en militaire over-
wicht in de jaren '60 viel samen met een vacuum op het Nederlandse
literaire toneel. Hooft, Huygens en Vondel waren overleden of lever-
den Been meesterwerken meer of en opvolgers van hun niveau waren
niet beschikbaar. In deze atmosfeer werd in 1669 de Amsterdamse
literaire academie Nil Volentibus Arduum opgericht, die gemodelleerd
was naar de Academie Frangaise. Het merendeel van de leden van Nil
bestond uit literatoren van het tweede plan, van stedelijke intellec-
tuelen die geen aanspraak konden maken op een plaats in de interna-
tionale geleerdenrepubliek. Het was de oprechte bedoeling van de
Academie om de Nederlandse taal en literatuur to stimuleren en de
opmars van het Frans to stuiten. Ze publiceerde bijvoorbeeld blijspelen
als De Verwaande Hollandsche Franschman waarin de slaafse be-
wondering voor alles wat Frans was op de hak genomen werd. De dis-
cussie over de middelen om de doelstelling van Nil Volentibus Arduum
to verwezenlijken liep echter op conflicten uit. Een groep onder leid-
ing van Andries Pels (de auteur van het zojuist vermelde toneelstuk)
wilde zijn toevlucht nemen tot de regels van het Franse klassicisme,
anderen, waaronder Vondels literaire erfgenaam Joan Antonides van
der Goes wensten de traditie van Hooft en Vondel to vervolgen.
Antonides' verwerping van het Franse klassicisme was niet zo maar een
zet in een literair debat, maar kwam voort uit zijn groeiende bezorgd-
heid over de ontvankelijkheid van zijn landgenoten voor de Franse
cultuur en de verzwakking van het moreel die hij daarmee verbonden
achtte. De succesvolle invasie van Lodewijk XIV in 1672 bewees de
juistheid van zijn diagnose. Kort daarna schreef hij een gedicht onder
de titel Oorspronk van 's Lands Ongevallen waarin hij een analyse van
het Franse 'gevaar' verschafte:

Wat tuimelgeest beheerst het land, wat bastaerdy
Valt in ons eigendom, en smet als een harpy
Tot ons schandael geteelt, met haar vergifte pennen
De gansche lucht, zelf eer wij 't gruwzaem monster kennen?
Dat reukloos het hoofd verheffende als vorstin,
De tael van Neerland schopt, en dringt'er Vrankrijk in
Met hare bastertspraek en dartele manieren21>

Antonides was ervan overtuigd dat de Franse cultuur gebruikt werd als
een Trojaanse list. Hadden de inwoners van de Republiek niet zelf de
Franse cultuur binnengehaald en waren ze hierdoor niet machteloos
geworden tegen het Franse militaire geweld? De enige remedie tegen
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deze tactiek was een versterking van de Nederlandse literatuur. In
Rotterdam, waarheen hij in 1674 was verhuisd, kwam hij terecht in
een kring van intellectuelen en literatoren als Oudaen en Dullaert waar
hij een willig oor vond voor zijn onheilsboodschap.

Twee jonge literatoren in deze Rotterdamse kring, Petrus Rabus en
David van Hoogstraten,22) vormden de kern van het anti-Franse verzet
dat het Nederlandse literaire en intellectuele toneel in de komende
decennia zou domineren. In diverse publikaties verdedigden zij de
stelling dat het Nederlands over dezelfde expressiemogelijkheden be-
schikte als de klassieken. Waren de werken van Vondel en Hooft hier-
van niet het overtuigende bewijs? De Nederlandse literaire erfenis was
echter in gevaar. De verfransing leverde niet alleen een risico voor de
literatuur op, maar ondermijnde tevens de grondslagen van de
Hollandse republikeinse moraal en beperkte daarmee de mogelijkheden
om de Franse aspiraties naar een universele monarchie to weerstaan.
Hun analyse vond steun in de kringen van classici. In 1686 kwam de
Amsterdamse hoogleraar Petrus Francius eveneens tot de conclusie dat
het Franse culturele imperialisme de voorbode was van politieke
onderwerping: "tamquam praecursorem Imperii sui".')

De verdedigingsstrategie van Rabus en Hoogstraten verliep langs twee
lijnen: taalhervorming en de mobilisering van de publieke opinie. Ra-
bus' hameren op de noodzaak van taalverbetering werd overgenomen
door de dichter Vollenhove in zijn oproep van 1686 Aan de Nederduit-
sche schryvers en door de al genoemde Francius die in 1699 zijn lite-
raire collega's verweet dat er nog steeds geen uniforme Nederlandse
spelling bestond. Deze oproepen hadden een groot succes en in het
eerste decennium van de achttiende eeuw kwam een reeks invloedrijke
taalkundige werken tot stand. In 1700 publiceerde Hoogstraten zijn
standaardwerk over het geslacht der zelfstandige naamwoorden gevolgd
door studies van Moonen, Sewell, Verwer en Ten Kate. De grote in-
vloed van de ldassieke traditie kan worden afgemeten aan Moonens
voorwoord waarin hij schreef dat zijn grammatica gebaseerd was op de
principes "van de Grieken en Latijnen".zi)

De publieke opinie werd op twee manieren bewerkt. In de eerste plaats
publiceerden Hoogstraten, Rabus en hun vrienden vele vertalingen van
de klassieken en neolatijnse literatuur bestemd voor een publiek dat de
originelen niet kon lezen maar overtuigd moest worden van hun grote
waarde. Van belang in dit offensief was Rabus' Griekse, Lati jnse, en
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Neerduitse Vermakelykheden der Taalkunde dat als een populair com-
pendium van de gecombineerde klassiek-Nederlandse literaire erfenis
was bedoeld. Tweede element was de oprichting van een Nederlands
populair-wetenschappelijk tijdschrift dat kon wedijveren met de
Franse tijdschriften van Nederlandse bodem. Ze werden gedreven door
hugenootse Franse ballingen, bezaten het monopolie tot dan toe en
werden als de kern van de Trojaanse list gezien. In 1692 publiceerde
Rabus de eerste aflevering van de Boekzaal. Met dit tijdschrift richtte
hi j zich expliciet tot het algemeen ontwikkelde publiek dat hi j hoopte
to doordringen van de betekenis van de Nederlandse literaire en intel-
lectuele cultuur. Na Rabus' dood in 1702, speelde Hoogstraten, zonder
overigens het eindredacteurschap to aanvaarden, nog een rol achter de
schermen van dit tijdschrift."s

Deze trots op de Nederlandse literaire erfenis had zijn pendant in de
debatten over politieke en religieuze kwesties. De voornaamste Neder-
landse intellectuelen in deze periode, die vaak in dezelfde kringen
verkeerden als Hoogstraten en Rabus, stonden onverschillig tegenover
de problemen van de vroege (Franse) Verlichting. In de opinie van
deze Nederlandse intellectuelen was voor kwesties als de rol van de
staat, de kerk en de tolerantie, waarover de Franse ballingen zich zo
druk maakten in de Republiek allang een oplossing bereikt. In de Re-
publiek heerste immers al een tolerant klimaat, al was die tolerantie
theoretisch dan niet zo grondig onderbouwd. Bovenal waren de Neder-
landse intellectuelen trots op hun constitutie: alle burgers genoten hier
bescherming van de wet en de losse federale structuur zorgde er dank-
zij de vele ingebouwde 'checks and balances' voor, dat absolute heer-
schappij of machtsmisbruik op de lange termijn niet werden getole-
reerd. Ook voor de verspreiding van dergelijke opvattingen bewees de
Boekzaal goede diensten.26)

Het vertrouwen in nationale politieke en culturele verworvenheden
dreigden echter to worden aangetast. De Vrede van Utrecht van 1713,
die een einde maakte aan Frankrijks Europese aspiraties, had de Re-
publiek bitter weinig opgeleverd en economische achteruitgang en een
verlies aan politiek prestige deden zich langzamerhand gevoelen. In
deze context moet de wending in het anti-Franse offensief worden
gezien die zich nu voordeed. Was tot nu toe het Franse culturele im-
perialisme het mikpunt geweest, nu werd de regenten, die de schuld
kregen van de economische en internationale problemen, verweten zich
teveel to laten leiden door kosmopolitische, dus Franse modes. Door
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hun verzaking van de nationale Nederlandse, door burgerlijk republi-
kanisme en klassieke traditie gevoede cultuur ondermijnden ze de Ne-
derlandse constitutie en verzwakten ze de Republiek. Deze wending
kreeg het meest duidelijk vorm in de Hollandsche Spectator (1731-
1735), het eerste Nederlandse spectatoriale geschrift van betekenis en
het voornaamste medium binnen de nieuwe communicatiegemeenschap
van het ontwikkelde publiek.

De Hollandsche Spectator vertolkte deze gevoelens van onbehagen over
de toekomst van de Republiek. Ze absorbeerde de anti-Franse ideolo-
gie van de laatste decennia en kapittelde telkens de regenten voor hun
onvaderlandse gedrag. Van pessimisme was echter geen sprake:

myn oordeel is dat onze Natie die hoogachting wezentlyk, en zelfs
boven alle andere meest geachte Volken verdiend, zo dat, indien my
de keur kon gegeven worden, ik denke zoude door den reden
gedwongen to zyn een Nederlander to willen wezen.

Dit anti-Frans, anti -kosmopolitisch en sterk cultureel getint natiebesef
zette de toon in de nieuwe culturele communicatiegemeenschappen
waarin Europa na 1700 werd opgedeeld. De Republiek nam het voor-
touw maar vanaf 1740 was deze anti-Franse culturele toonzetting ook
in Engeland to bespeuren. In de laatste decennia van de achttiende
eeuw zou afkeer van het Frans geinspireerde kosmopolitisme ook de
Duitse culturele renaissance van de Sturm en Drang gaan bepalen.
Rond 1800, ten tijde van een nieuwe Franse poging het Europese to-
neel to beheersen, zou dit nieuwe culturele natiebesef, gedragen door
het ontwikkelde stedelijk lekenpubliek, dienst doen als de grondslag
van een virulent en zuiver politiek nationalisme. Maar dan zijn we al
weer bij een volgende eeuwwende aangeland.
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Veluwse riddermatige adel (1675-1740)
J. Aalbers

In de Republiek der Verenigde Nederlanden was Gelre het adelsgewest
bij uitstek. Van de drie kwartieren waaruit dat gewest na het verlies
van het Overkwartier (Roermond) bestond was het op zijn beurt weer
het kwartier van Veluwe waar de adel de grootste invloed had. Het
lijkt dan ook niet van belang ontbloot in een bundel rond '1700' een
interessant thema uit de Veluwse adelsgeschiedenis aan to snijden; na-
melijk de vraag in hoeverre de riddermatige adel van het bewuste
kwartier de schok van de Plooierijen na het overlijden van Willem III
in 1702 heeft doorstaan. Ten then einde zal in kort bestek, na enkele
algemene opmerkingen, de positie van de Veluwse riddermatigen voor,
tijdens en na deze politieke turbulenties worden nagegaan.

De Veluwse riddermatige adel van rond 1700 wenste zich to zien als
een adel van 'geboorte', die idealiter werd geacht zijn oorsprong to
hebben in de loffelijke daden en verdiensten van illustere voorvade-
ren. In feite vormden de riddermatigen op de Veluwe echter een
nieuwe adelstand die zich had gevormd toen de ridderschap door af-
sluiting voor nieuwkomers was gaan verstarren; een verstarring die in
de Gelderse kwartieren pas in de zestiende eeuw was begonnen. Bij
deze ontwikkeling was het begrip 'ridderschap' op den duur beperkt
tot een stand in de staten. De genoemde kwartieren hadden ieder een
dergelijke ridderschap. Tot de riddermatige adel op de Veluwe be-
hoorden rond 1700 de geslachten waarvan mannelijke leden in de rid-
derschap van dat kwartier waren en nog steeds werden beschreven. Om
voor de beschrijving in de Veluwse ridderschap gekwalificeerd to zijn
moest men voldoen aan een aantal voorwaarden die net als de toela-
tingscriteria voor de ridderschappen van andere kwartieren en gewes-
ten voortdurend scherper waren geworden.')
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De kandidaten dienden 22 jaar oud to zijn en de christelijk gerefor-
meerde godsdienst to belijden. Riddermatigen in krijgsdienst mochten
niet worden beschreven. Vader en zoon konden niet, twee broers wel
tegelijk beschreven zijn. Men moest volgens besluiten van 1631 en
1675-1677 gesproten zijn uit adellijke voorouders die in het kwartier,
of elders waar de ridderschap een staat in de regering vormde, v66r
het jaar 1500 op landdagen en kwartiersvergaderingen beschreven wa-
ren. Na 1711 en 1721 werden bewijzen verlangd dat men in ascendenti
of collaterali linea afstamde van een geslacht (van dezelfde naam en
hetzelfde wapen) dat in de ridderschap van het kwartier beschreven
was geweest. Voor beschrijving was het bezit vereist van 25 in een
ambt, heerlij.kheid, rigterambt of schependom gelegen morgen land
waarvan de waarde volgens een besluit van 1675 f 18.000 moest zijn.
In de achttiende eeuw werd daar nog aan toegevoegd dat dit bezit on-
bezwaard behoorde to zijn, dat wilde zeggen schuldenvrij. De Veluwse
vereisten in den goede' waren de zwaarste van Gelre.2) Aan de ge-
goedheidsvoorwaarde werd op de Veluwe ook, in onderscheid tot de
gang van zaken in de Nijmeegse en Zutphense kwartieren, 'de rigueur'
de hand gehouden 3) Riddermatigen uit andere kwartieren en gewesten
moesten aan een aantal extra criteria voldoen, terwijl voor hun be-
schrijving wederkerigheid een algemene voorwaarde was. Voor de toe-
lating als ambtsjonker in de Veluwse schoutambten golden dezelfde
vereisten van afkomst en gegoedheid als voor de beschrijving in de
ridderschap. Men kon echter reeds op twintigjarige leeftijd voor een
dergelijke toelating in aanmerking komen. Bovendien werden leden
van katholiek gebleven adellijke geslachten (althans tot 1732°)) en rid-
dermatigen in krijgsdienst op dit niveau niet uitgesloten. Zo waren
leden van de ridderschap altijd tevens ambtsjonker, maar was het om-
gekeerde niet het geval.

Naast de riddermatige adel waren er op de Veluwe rond 1700 nog de
geslachten waarvan de leden als gevolg van oligarchisering niet meer in
de ridderschap werden beschreven, maar daartoe wel gerechtigd wa-
ren. Verder dienen to worden genoemd de katholiek gebleven adellijke
geslachten, zoals Hackfort (Ter Horst), Van Isenburg a Blois (Can-
nenburg) en Van Stepraedt (Duistervoorde), die in de loop van de ze-
ventiende eeuw door hun geloof van de beschrijving waren uitgesloten.
Vervolgens telde de adel in het kwartier van Arnhem nog geslachten
die om andere redenen niet of niet meer voor de beschrijving waren
gekwalificeerd. Tenslotte zij in dit verband opgemerkt dat het kon
voorkomen dat sommige takken van een geslacht tot de riddermatige

34



adel behoorden, terwijl andere takken van hetzelfde geslacht een aan-
tal generaties eerder hun schildboortigheid hadden verloren, met name
die zich in de steden hadden gevestigd. Dit was bijvoorbeeld het geval
met het geslacht Van Eck -)

Het aantal geslachten waarvan mannelijke leden in de Veluwse rid-
derschap werden beschreven verminderde tussen 1600 en 1800 aan-
merkelijk: van 75 in 1600, tot 53 in 1650, 34 in 1700, 22 in 1750 en 13
in 1800.") De belangrijkste oorzaak hiervan was dat vele geslachten in
de mannelijke lijn uitstierven, terwijl andere door verscherping der
beschrijvingsvoorwaarden afvielen. Uitsterving in de mannelijke lijn
deed zich bi jvoorbeeld voor toen de bekende Johan van Arnhem tot
Harsseloe, heer van Rosendael, een van Willem III's Gelderse gunste-
lingen, in 1716 als laatste mansoir van zijn geslacht overleed. In een
dergelijk geval werd het wapenschild van de desbetreffende familie
gebroken en eveneens in het graf gelegd.

Met zijn min of meer geprononceerd standsbesef gaf de riddermatige
adel er de voorkeur aan in eigen kring to huwen. In sommige testa-
menten werd zelfs bepaald dat de erfgenamen hun erfdeel zouden
verliezen wanneer zij zouden huwen met een persoon die niet ridder-
matig was.') Ook zonder dergelijke bepalingen bleven verbintenissen
van Veluwse riddermatigen met dochters van zeer vermogende niet-
adellijke regenten of burgers voorlopig nag uitzonderingen. Zo'n uit-
zondering was bijvoorbeeld het niet-ebenbiirtige huwelijk dat Lubbert
Adolf Torck, als erfgenaam van de Van Arnhems heer van Rosendael,
in Amsterdam aanging met Petronella Wilhelmina van Hoorn, erfgena-
me van twee gouverneursgeneraal in Indie. Zij bezat ongeacht het ver-
mogen van haar overleden eerste man ruim een miljoen gulden. De
gelden die de rente van dit kapitaal opbracht, overtroffen driemaal het
eigen inkomen van Torck.e)

Bij een huwelijkskeuze in eigen kring werden op zorgvuldige wijze de
verschillende criteria van afkomst, van persoonlijke hoedanigheden en
van financiele middelen tegen elkaar afgewogen. Het behoefde dan
ook niet to verwonderen dat in de ogen van Lubbert Adolf Torcks
jongere broer Frederik Willem de Hollandse barones Jacoba Maria van
Wassenaer van Duyvenvoorde een ideale 'partij' was. De barones kon
immers niet alleen bogen op een illustere 'geboorte' maar tevens, nog
afgezien van een haar bij het aangaan van een huwelijk uit to keren
jaargeld, er op rekenen dat zij na de dood van haar moeder, douairiere
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van wijlen Arent van Wassenaer van Duyvenvoorde, een omvangrijk
bezit aan heerlijkeden, onroerende goederen, rechten en effecten zou
erven. De 'partij' was vanwege dit vooruitzicht zelfs zo aantrekkelijk
dat de mede door zijn verbintenis met Petronella Wilhelmina van
Hoorn zeer gefortuneerde Lubbert Adolf Torck, die zelf geen kinderen
had, uiteindelijk bewilligde in de door de douairiere Van Wassenaer
van Duyvenvoorde, voor een huwelijk van haar dochter met zijn
jongere broer gestelde voorwaarde dat hij ten behoeve van deze af-
stand zou doen van zijn eerstgeboorterecht.9) Dat het financiele aspect
ook bij een huwelijkskeuze in eigen riddermatige kring een hoge prio-
riteit genoot was overigens geenszins onbegrijpelijk. Het ging bij een
huwelijk niet allen om het belang van twee individuen, maar tevens
om dat van de wederzijdse geslachten, om het doorgeven van familie-
goed naar een volgende generatie, om het voor de adellijke geslachten
met hun dynastiek besef zo belangrijk element van continulteit.

De onderhavige periode was een ti jd van agrarische depressie met
daling van graanprijzen en dientengevolge vermindering van inkom-
sten uit de verpachting van landerijen. Teneinde hun revenuen op peil
to houden stimuleerden sommige riddermatigen op de Veluwe de teelt
van inlandse tabak, terwijl andere edelen mede om dezelfde reden bij
de papiermakerij waren betrokken. De riddermatige adel had overigens
van de conjunctuur onafhankelijke inkomsten uit het bekleden van
ambten en commissies. In het geval van een cursus honorum als die
van Lubbert Adolf Torck konden deze op den duur oplopen tot
f 10.800 per jaar. Bovendien leverde de inning van belastingen (door
substituten) de ambtsjonkers lucratieve maanpenningen op. De finan-
cieel-economische positie van de riddermatigen was in ieder geval zo
dat van een achteruitgang van hun grondbezit met uizondering van het
gebied in het noordoosten van de Veluwe niet echt kan worden ge-
sproken. Rond een aantal huizen nam dat bezit zelfs door aankoop of
ontginningen toe. Was het adellijke grootgrondbezit lang niet zo al-
lesoverheersend als vroeger werd gedacht, in het zuidelijk deel van de
Veluwe en Tangs de IJssel tot ter hoogte van Zutphen en Deventer was
het zeer nadrukkelijk aanwezig.10)

Verschillende riddermatigen waren door hun betrekkelijke welstand in
staat hun kasteel of huis to laten verbouwen en moderniseren. In som-
mige gevallen verrezen na afbraak van de oude geheel nieuwe huizen
met daarbij passende tuinen. Deze cultuurhistorische belangrijke ac-
tiviteit diende onder meer om de luister van de desbetreffende familie
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in stand to houden. De op verschillende plaatsen aangebrachte figuren
uit het familiewapen en de opgehangen serie familieportretten onder-
steunden de gedachte dat het huis een monument voor het bewuste
geslacht moest zijn.11)

Teneinde het stamhuis en althans de kern van het familiegoed voor het
nageslacht to behouden werd de oudste zoon een groter aandeel in de
ouderlijke erfenis toegekend dan de jongere zoons en de dochters. Dit
kon geschieden door prelegaten, door een voor de lenen in vergelijking
met de allodiale goederen vaak ander erfrecht en door fidei-commis-
saire bepalingen. De erfdelen van de andere kinderen werden meestal
uitgekeerd in jaarlijkse rentebetalingen of in verder afgelegen, even-
tueel door de moeder ingebrachte goederen, terwijl een combinatie van
het een en ander eveneens voorkwam.

Een aantal Veluwse adellijke huizen met bijbehorende goederen was
door huwelijk, erfenis of koop in handen geraakt van riddermatige ge-
slachten uit andere kwartieren of gewesten. Zo was het huis Scherpen-
zeel in het bezit gekomen van de Van Westerholts uit het Zutphense
kwartier en had een Overijsselse tak van de Van Haersoltes Staverden
verworven. Als een voorbeeld kan ook worden genoemd het bij Ede
gelegen huis en goed Kernhem dat aan het Hollandse geslacht Van
Wassenaer Obdam was overgegaan. De Van Wassenaers Obdam die
naast hun Hollandse en Veluwse goederen tevens het Twentse Twickel
met bijbehorende gronden en rechten bezaten, handelden echter be-
heerskwesties gewoonlijk bij correspondentie of en waren meestal
slechts kortstondig voor de jacht op Kernhem.l2>

Ook stadhouderkoning Willem III kwam voornamelijk vanwege de
jacht zo nu en dan dan naar de Veluwe. De jacht was zijn grote hobby
en de Veluwe zijn favoriete jachtgebied. Zijn wilde en -langdurige
parforce-jachten waren berucht. Op en rond de Veluwe bezat en ver-
wierf Willem III diverse landgoederen met jachthuizen en het oude en
het nieuwe Loo waarin hij overnachtte. De stadhouderkoning deed dat
ook op 'het heerlijck Rosendael' van zijn vriend en vertrouwensman
Johan van Arnhem en in het huis Middachten van Godert van Reede
tot Ginckel, na diens militaire successen in Ierland graaf van Athlone.
In de loop der jaren liet Willem III over de Veluwe zogenaamde 'Ko-
ningswegen' aanleggen, waarover de koninklijke jachtstoet zich snel
kon verplaatsen.13) De riddermatige Sywert van Wijnbergen hielp de
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stadhouderkoning bij de vele werkzaamheden die ten behoeve van de
aanleg van de jachtvoorzieningen genomen moesten worden. Overigens
mochten behalve Willem III als erfstadhouder alleen de leden van de
ridderschap op de Veluwe jagen. Andere edelen konden hun aanspra-
ken op het recht van de jacht aan het Hoog Adellijk jachtgericht voor-
leggen. De burgers van de steden waren volgens een finale uitspraak
van 11 maart 1677 niet tot de jacht gekwalificeerd. Degenen die deze
regel overtraden, werden voor het uitsluitend uit edelen bestaande
jachtgericht gedaagd en overeenkomstig het reglement op de jacht
beboet.l')

De Veluwse ridderschap was in de tijd van Willem III niet alleen wat
betreft het recht van de jacht bevoorrecht boven de steden. De ridder-
matigen mochten hun eigen toelating tot de ridderschap regelen en zij
zaten in dat college voor het leven, terwijl de magistraatsleden van de
steden volgens het regeringsreglement van 1675 door de erfstadhouder
om de drie jaren gecontinueerd of verlaten konden worden.l) Willem
III die bijna alle ambten en commissies mocht vergeven, bevoordeelde
ook in dat vlak de riddermatigen. Zo bestonden bijvoorbeeld tegen het
einde van zijn leven gedeputeerde staten van Veluwe uit vijf leden van
de ridderschap en een burger en de commissies naar de Raad van Sta-
te, generaliteitsrekenkamer, admiraliteiten en Oost- en Westindische
Compagnie bijna geheel uit riddermatigen.16)

Ridderschap en steden bezaten formeel ieder de 'halfscheijt', de helft,
van de regering in het kwartier van Veluwe. Het platteland werd ver-
tegenwoordigd door de ridderschap, hoewel de steden op een aantal
manieren bij het bestuur aldaar waren betrokken. Riddermatigen wa-
ren echter tevens aanwezig in de magistraten van de steden. De
scheidslijn tussen adellijke en stedelijke macht was hierdoor vloeiend;
hetgeen nog bevorderd werd door de concentratie van de adel rond de
steden, met name rond Arnhem, de hoofdstad van het kwartier en de
stad waar Hof en Rekenkamer van Gelre waren gevestigd.l') Het aantal
riddermatigen in de verschillende stedelijke magistraten liep zeer uit-
een. In Harderwijk kwam na 1674 ongeveer de helft van de ma-
gistraatsleden uit de ridderschap. De beide burgemeesters van de Zui-
derzeestad waren voortdurend uit deze groep afkomstig. Dit was mo-
gelijk het werk van Sywert van Wijnbergen die bij Willem III in de
gunst stond vanwege de bij de aanleg van jachtvoorzieningen bewezen
diensten.18) In Arnhem daarentegen waren in 1701 'slechts' twee van de
twaalf leden van de magistraat riddermatig. Onder dit tweetal bevond
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zich echter wel Johan van Arnhem die door toedoen van Willem III in
1701 het hoogste ambt in het kwartier verwierf, namelijk dat van
landdrost.1D)

Waren edelen en steden in de staten van het Veluwse kwartier verte-
genwoordigd, met de geerfden was dat niet het geval. Op het platte-
land hadden de ambtsjonkers echter zowel met de invloed van de ste-
den als met die van de geerfden to maken. Dit evenwel met then ver-
stande dat in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw de be-
voegdheden van de ambtsjonkers, die aanvankelijk niet vast hadden
gelegen, sterk in betekenis waren toegenomen ten koste van de invloed
van de geerfden. Deze ontwikkeling had zich op verschillende ter-
reinen voorgedaan maar werd vooral op het gebied van de belas-
tinginning van betekenis. De taak van de geerfden bij die inning werd
beperkt tot het bepalen van de aanslagen van de ingezetenen ten plat-
telande. De 'uitzetting' waarbij belastingen als de verponding met wis-
selende percentages ter bestrijding van de onkosten werden verhoogd,
was een zaak van de ambtsjonkers die deze verhoging in aanwezigheid
van stedegezanten dienden to doen. Inden aanvankelijk de schouten de
belastingen, vanaf 1683 geschiedde dit volgens een besluit van de rid-
derschap en met toestemming van Willem III door de ambtsjonkers.
Sinds dat jaar lagen dus zowel 'uitzetting' als inning van de belastingen
in hun handen. Een dergelijke combinatie bood lucratieve mogelijkhe-
den, in het bijzonder in het vlak van de reeds genoemde maanpen-
ningen. Deze penningen vielen ten deel aan de oudste ambtsjonkers,
die het feitelijk werk overigens aan plaatsvervangers overlieten.20)

Na het overlijden van Willem III in 1702 deden zich in een aantal pro-
vincies conflicten voor tussen de aanhangers van respectievelijk de
Oude en Nieuwe Plooi, waarbij de magistraatszetels in de steden de
inzet waren en de vraag meespeelde of de burgerij wat betreft aan-
stelling van en taakvervulling door de regenten aanzienlijke inspraak
cq controle zou verwerven. Deze conflicten waren in Gelre het felst.
De Veluwse ridderschap ondersteunde met kracht de Oude Plooi. De
Nieuwe Plooi die enige jaren in de steden de overhand had, deed
moeite om onder de leden van de ridderschap medestanders to vormen.
In feite heeft echter slechts een lid van de ridderschap, Wynand van
Renesse tot Holthuysen, de zijde van deze Plooi gekozen. De steden
hebben hem zijn steun vergolden door zijn zoons voor verschillende

i
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posten to bestemmen. Landdrost Van Arnhem wist echter de anderen
tot trouw blijven to bewegen.2')

De Nieuwe Plooi schijnt overigens de heer van Rosendael niet ongene-
gen geweest to zijn, want in 1703 behoorde hij tot de zes oude regen-
ten die men to Arnhem in de regering wenste to behouden. De land-
drost weigerde echter dit voorstel aan to nemen en heeft sedertdien
nimmer meer in de Arnhemse magistraat zitting gehad, ook niet, toen
hij later, na het verloop van de Plooierijen, daartoe herhaaldelijk werd
aangezocht.') Gedurende een aantal decennia zou zelfs geen enkel lid
van de ridderschap meer deel van die magistraat uitmaken. In Harder-
wijk ontstond een zelfde situatie nadat daar de regel was ingevoerd dat
riddermatigen alleen dan in de magistraat van de stad konden worden
opgenomen wanneer zij hun plaats in de ridderschap opgaven. Blijk-
baar was een dergelijk offer to groot want pas na de afschaffing van
de bewuste regel tegen het midden van de eeuw zouden opnieuw leden
van de Veluwse ridderschap in de magistraat van Harderwijk zitting
hebben.'')

De aanhangers van de Nieuwe Plooi trachtten de macht van de adel to
ondermijnen door op het gebied van de belastinginning een aantal
maatregelen voor to stellen die tegemoet kwamen aan de wensen van
de geerfden. Toen zij in 1703 in een vergadering van het Veluwse
kwartier het voorstel deden de indirecte belastingen to verpachten,
gingen de riddermatigen daarmee nog wel akkoord. In een volgende
vergadering verklaarden de afgevaardigden van de steden hierop to
willen terugkomen onder voorwaarde dat de geerfden inspraak zouden
krijgen bij de 'uitzetting' van belastingen. Dit laatste was echter voor
de riddermatigen onaanvaardbaar. Zij verlieten daarop uit protest de
vergadering. Gedurende anderhalf jaar was het niet mogelijk nieuwe
kwartiersvergaderingen to houden. De steden gingen in die tijd met
een lid van de ridderschap, namelijk Van Renesse tot Holthuysen,
eigener beweging er toe over de indirecte belastingen to verpachten.
De riddermatigen weigerden derhalve hieraan hun medewerking to
verlenen. Plattelandsbewoners maakten van de ontstane verwarring
gebruik door in het geheel niet to betalen. Zij werden in sommige ge-
vallen hiertoe aangezet door leden van de ridderschap. De landdrost
weigerde zelfs rechtszittingen to houden. Uiteindelijk kwam onder
Hollandse bemiddeling inzake de belastinginning een compromis tussen
ridderschap en steden tot stand. De verpachting van de indirecte belas-
tingen bleef op de bestaande voet gehandhaafd. De jonkers gaven zich
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verder op enkele punten gewonnen waardoor het met bepaalde exces-
sen bij de inning van belastingen als de verponding in het vervolg was
gedaan. De belangrijkste eis van de geerfden, effectieve controle op de
'uitzetting', werd echter niet ingewilligd. Zij hadden in feite dus
slechts een gedeelte van het in de afgelopen decennia aan de jonkers
verloren terrein weten to herwinnen.'")

Over het recht tot de jacht en de positie van de Friese stadhouder
Johan Willem Friso ontstonden eveneens conflicten tussen ridderschap
en steden. De steden kantten zich tegen het exclusieve genot van het
jachtrecht door de riddermatigen. In nieuwe stedelijke willekeuren
werd met nadruk vermeld dat de regenten niets met de ridderschap
mochten afspreken met betrekking tot de uitoefening van de jacht. De
verandering die de steden in het jachtrecht aanbrachten geschiedde
derhalve via facti en in weerwil van de ridderschap. De riddermatigen
protesteerden daar tegen en meenden hun exclusieve rechten onverkort
to hebben behouden." Wat Johan Willem Friso betrof, sloten de steden
zich aan bij een resolutie van Holland, waarin werd gesteld dat een
stadhouder van een 'particuliere provincie' geen zitting in de Raad van
State behoorde to krijgen. Zij zetten enige tijd later met Van Renesse
tot Holthuysen, onder protest van de grootst mogelijke meerderheid
van de leden van de ridderschap, bij overstemming het besluit door
dat de Friese stadhouder niet tot de genoemde Raad zou mogen wor-
den toegelaten.20

Tegenstellingen tussen ridderschap en steden deden zich tenslotte voor
over de verdeling van de politieke en militaire posten. De steden eisten
van deze posten de helft op, overeenkomstig de 'halfscheijt' van de
regering die zij bezaten. De andere helft kwam de ridderschap toe,
maar niet meer dan de helft. Wilden de steden voorkomen dat het me-
rendeel van de charges en commissies net als in de tijd van Willem III
aan leden van de ridderschap toeviel, dan was het voor hen zaak een
front to vormen wanneer de posten werden vergeven. De steden sloten
daarom overeenkomsten waarbij zij elkaar trouw en vriendschap toe-
zegden en beloofden hun onderlinge afspraken over de ambten en
commissies to zullen nakomen.V

Het probleem was echter dat Arnhem, de hoofdstad van het kwartier,
onder Willem III in dat vlak voordelen had genoten boven de vier
kleine steden. Deze wilden dat ongedaan maken. Zij gingen daarom 3
april 1705 een akkoord aan dat gericht was tegen Arnhem "willende als
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noch jouisseren van 't faveur gedurende de laatste stadhouderlijke re-
geering boven onse steden genoten in 't bekleeden van ampten en com-
missien, so binnen als buyten de provintie". Niets was volgens hen beter
dan een vaste, bondige en onverbrekelijke vriendschap tussen de vier
kleine steden, "met volcomene insluytinge van alle sodanige riddermati-
ge heeren als sigh met desen onsen verbonde sullen willen confir-
meeren".'s) Dit laatste met de bedoeling om Arnhem zo to kunnen over-
stemmen. Harderwijk, Wageningen, Hattem en Elburg sloten weliswaar
de 23` augustus 1705 weer vrede met Arnhem, maar ook hierna bleken
magistraten van kleine steden niet afkerig to zijn van een transactie
met riddermatigen.

Het tegenspel dat de hoofdstad van het kwartier in najaar 1707 ten
aanzien van het verwerven van een vacante raadsheerplaats ondervond,
leidde tot een expeditie van gewapende burgervrijwilligers uit Arnhem
naar Wageningen. Jacob van Wassenaer Obdam schreef de Hollandse
raadpensionaris Heinsius ironisch over de schone en vigoureuze aanval
van de Arnhemse helden. "Mail raillerye apart, souffrira-t-on impune-
ment des violences de cette nature et avons-nous un gouvernement ou
point?", voegde de heer van Kernhem daaraan toe.') De Arnhemse
expeditie had inderdaad tot gevolg dat de Staten Generaal er mee ak-
koord gingen dat militie zou worden ingezet, waarop Gelderse ridder-
matigen reeds in 1704 tevergeefs in Den Haag hadden aangedrongen.30)
Dit resulteerde in aanzienlijke veranderingen in de Arnhemse ma-
gistraat. De volgende jaren verliepen de tegenstellingen tussen Oude en
Nieuwe Plooi. In 1717 werd overeenkomstig een besluit van de Gel-
derse landdag in de steden de triennale regering vervangen door be-
noemingen voor het leven, hetgeen de positie van de stedelijke ma-
gistraten aanzienlijk versterkte. De gezworen gemeenten die in de vier
kleine steden het meest, geporteerd waren geweest voor een front van
de vijf steden tegenover de ridderschap, geraakten daarentegen in de
loop der tijd in een steeds sterkere greep van die magistraten. Het
duurde niet lang of van het genoemde front was geen sprake meer. De
ridderschap zou zelfs wat de verdeling van ambten en commissies be-
trof opnieuw de overhand verwerven.

Deze ontwikkeling was mogelijk omdat de ridderschap de steden Wa-
geningen en Hattem aan haar kant wist to krijgen. Verwonderlijk was
dat niet. Maakten in Arnhem en Harderwijk riddermatigen een aantal
decennia geen deel uit van de magistraat en telde de regering van El-
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burg eerst een en later geen lid van de ridderschap, in Wageningen en
Hattem lag dat anders. Het was in Wageningen gedurende de eerste
helft van de achttiende eeuw heel gewoon dat van de tien burgemees-
ters, schepenen en raden drie (soms vier) lid van de ridderschap waren.
Vooral Lubbert Adolf Torck speelde er een belangrijke rol. Zijn broer
Frederik Willem werd burgemeesterschepen van Hattem. In dat stadje
had echter met name het geslacht Van Haersolte tot Yrst veel invloed.
Van de acht burgemeestersschepenen in Hattem waren in de periode
1720-1740 twee en tenslotte drie lid van de ridderschap. De ridder-
matige heren in de Wageningense en Hattemse regeringen waren mees-
tal absent wegens hun andere verplichtingen. Ten aanzien van benoe-
mingen en dergelijke lieten zij zich echter wel degelijk gelden.

In het kwartier van Veluwe ontstonden wat betreft de verdeling van
ambten en commissies andere verhoudingen dan in dat van Zutphen.
In het laatste kwartier wisten de hoofdstad Zutphen en de kleine ste-
den Doesburg, Doetinchem, Lochem en Groenlo hun onderlinge tegen-
stellingen to overwinnen, waardoor zij in de jaren 1730 de aanvanke-
lijk door factiestrijd verdeelde ridderschap er toe konden brengen dat
de verhouding 1:1 die in het vlak van de regering bestond ook zou
gelden voor de verdeling van de politieke en militaire posten.31) In het
kwartier van Veluwe daarentegen hielpen Wageningen en Hattem de
ridderschap aan een meerderheid wanneer Arnhem, Harderwijk en
Elburg haar claim op een bepaalde post bestreden. Tussen Wageningen
en Hattem enerzijds en de ridderschap anderzijds was in feite een
correspondentie ontstaan die in 1732 werd bevestigd.32) Arnhem, Har-
_derwijk en Elburg die buiten deze correspondentie waren gehouden,
werden wat betreft de begeving van ambten en commissies duidelijk to
kort gedaan ') Voor de ridderschap daarentegen was de situatie alles-
zins bevredigend. Dit was to meer het geval daar Wageningen en
Hattem nogal eens voor de aan hen toevallende posten riddermatigen
voordroegen. De twee stadjes stemden ook toe in ruilingen waarbij zij
ten gunste van riddermatigen afstand deden van commissies.

In de ridderschap zelf die maximaal 30 en meestal minder leden telde,
werd vanaf 1727 de dienst uitgemaakt door de correspondentie van 20
leden. Het vijfde artikel van de oprichtingsacte bepaalde dat in het
begeven van de commissies men alle leden van de correspondentie ge-
noegen zou geven en een ieder daarin deel zou doen hebben. Dit zou
geschieden naar redelijkheid en billijkheid en volgens de rang in de
ridderschap die elk lid bekleedde. Ontstond daarover desalniettemin
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een conflict, dan zou men trachten dat in der minne uit de weg to rui-
men. Mocht zulks niet gelukken, dan zou men bij meerderheid van
stemmen beslissen. De minderheid zou zich dan altijd aan de meerder-
heid dienen to onderwerpen en dienovereenkomstig in de vergadering
van de ridderschap en in de kwartiersvergadering moeten stemmen.
Het zevende artikel stelde dat men wat betreft de ambten dezelfde
regel zou volgen, "praefereerende altoos, en in alles leeden van de cor-
respondentie booven diegeene die er buiten zyn".3) De niet-correspon-
derende heren konden 'exspectanten' zijn van wie de oudste, in rang
van admissie in de ridderschap, tot de correspondentie mocht worden
toegelaten wanneer daarin door bijvoorbeeld een sterfgeval een plaats
openviel. Onderwijl dienden de 'exspectanten' to beloven de leden van
de correspondentie in het begeven van posten of anderszins to zullen
volgen en met hun stem to zullen steunen.35)

De zes oudste heren van de correspondentie stelden om de zes jaar een
'project verdeeling der commissien' op dat vervolgens meestal na een-
parige goedkeuring werd vastgesteld. De belangrijkste commissies vie-
len toe aan de in rang oudere leden van de correspondentie. De in rang
jongere leden die geen of minder lucratieve commissies kregen, ont-
vingen jaarlijkse uitkeringen. Deze 'voordeelige uytkeeringen' werden
gevonden uit de 'lastige uytkeeringen', waarmee de inkomsten uit de
meer profitabele commissies jaarlijks werden bezwaard. Zo werd bij-
voorbeeld voor de jaren 1735-1741 bepaald dat de commissie ter ad-
miraliteit van Amsterdam, die aan Lubbert Adolf Torck zou toevallen,
belast zou worden met een jaarlijk bedrag van f 900. Zijn broer Fre-
derik Willem zag voor dezelfde periode diens commissie in de Staten
Generaal bezwaard met een jaarlijkse som van f 525. Lubbert Adolf
Torck die sinds 1730 landdrost van Veluwe en eerste in rang onder de
corresponderende leden was, hield nauwgezet aantekening van de ver-
schillende uitkeringen. Tevens notuleerde hi j zelf de resoluties van de
correspondentie.36) Deze dienden geheim to blijven en alleen ter kennis
to komen van de twee met de ridderschap corresponderende stadjes
Wageningen en Hattem. De geheimhouding was in de praktijk betrek-
kelijk. Het voornaamste was echter dat een systeem was ontstaan waar-
bij een ieder die 'binnen' stond volgens zijn rang aandeel had in de
beneficien van de regering en zij die nog 'buiten' waren inderdaad de
'exspectantie' hadden daarvan to zijner tijd eveneens to kunnen genie-
ten. Op deze wijze werd de vergeving van ambten en commissies ge-
vrijwaard tegen to grote onderlinge tegenstellingen. Dit alles ge-
schiedde zonder dat de in 1722 met geringe bevoegdheden aangestelde
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nieuwe stadhouder Willem IV daarbij een andere rol kon spelen dan
die van een buitenstaander.n

In de tijd van Willem III was de riddermatige adel op de Veluwe in
verschillende opzichten bevoorrecht. Na diens overlijden in 1702
kwam gedurende de Plooierijen daarin slechts gedeeltelijk of tijdelijk
verandering. Voor de positie van de jonkers ten plattelande was het
van groot belang dat de voornaamste eis van de geerfden, effectieve
controle op de 'uitzetting' van belastingen als de verponding, niet werd
ingewilligd. Een tegen de ridderschap gericht front der steden bleek
niet van lange duur to zijn. Wat de verdeling van ambten en commis-
sies betrof wist de ridderschap na verloop van tijd weer de overhand
to krijgen. Dit was mogelijk door een samenwerkingsverband met Wa-
geningen en Hattem, stadjes waarin riddermatigen deel van de ma-
gistraat bleven uitmaken. Onder de leden van de ridderschap zelf werd
een systeem ontwikkeld waarbij onderlinge tegenstellingen tot op ze-
kere hoogte ondergeschikt werden gemaakt aan het gemeenschappelijk
belang van die leden als groep. De riddermatige adel wist gedurende
de onderhavige periode in financieel-economisch opzicht het hoofd
boven water to houden. De inkrimping van de eigen kring als gevolg
van demografische factoren en oligarchiserende tendenties zou pas in
de toekomst als wezenlijk problematisch worden ervaren.
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Propagandistische pracht en prachtige propaganda
W.P. Spies

De Nederlandse en Engelse hofkring van koning-stadhouder Willem III
(afbeelding 1) en zijn vrouw Mary (afbeelding 2) vormde een belang-
rijk kunstmecenaat in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Kunst
die in opdracht van deze groep werd gemaakt, kan kort omschreven
worden als 'propagandistische pracht'. Architecten, beeldhouwers en
schilders schiepen gezamenlijk de protserige woonomgeving van de
opdrachtgever.')

Degenen die deel uitmaakten van de hofkring van Willem en Mary
waren welopgevoede heren, die uitgesproken opvattingen over kunst
tot hun onmisbare geestelijke bagage rekenden. Willem III koos als
entourage een kleine groep van (bastaard-)familieleden, goed bevrien-
de hoge officieren van adelijke afkomst en hoffunctionarissen. De
meesten van hen waren als kind opgevoed door een gouverneur, die
hen niet alleen in talen en ,wetenschappen onderwezen had, maar ook
in de kunsten. Rond hun twintigste jaar maakten zij een reis naar
Frankrijk en Italie, de Grand Tour genaamd. Daarbij lag de nadruk op
de kennismaking met de klassieke cultuur en met de kunsten die zich
op basis van die cultuur in Italie en Frankrijk hadden ontwikkeld.
Vooral de nieuwste 'modes' in deze landen zouden een belangrijke rol
spelen bij hun latere activiteiten als bouwheren.

Deze groep van ontwikkelde heren beoefende wat men enigszins vlei-
end 'het kunstmecenaat' noemt. Maar alleen kunstenaars die bijdroegen
aan de bouw en aankleding van de pretentieuze woonomgeving van de
ambitieuze opdrachtgevers mochten op het beschermheerschap van de
hofkring van Willem III rekenen.

Het bezit van een groot huis in de residentiestad en een landhuis was
voor de hofkring een sociaal-maatschappelijke noodzaak. Een passende
woonomgeving was een afspiegeling van de status en positie van een
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I

Atbeelding 1 '
Willem III, de koning-stadhouder (1650-1702).
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invloedrijk man. Daarom boden de huizen van de hofkring niet alleen
comfort, maar straalden tevens waardigheid uit. Om met Willem III
zelf to spreken: "Nothing makes a Gentleman look like a Gentleman, but
living like one"

*

2)

De zeventiende-eeuwse hofkring probeerde met haar wooncultuur
zoveel mogelijk status, en daarmee invloed, voor to spiegelen. Die
middelen laten zich in grofweg drie categorien verdelen.
In de eerste plaats was daar de monumentaliteit van de woonomgeving
zelf. In de tweede plaats verwezen de meeste decoraties van de woon-
omgeving, verhuld of onverhuld, naar de eerzaamheid van de bewoner
en de onsterfelijkheid van zijn roem. In de derde plaats waren er de
gedrukte beschrijvingen, in woord en beeld, die in verheerlijkte vorm
verslag deden van de grootse leefstijl van de eigenaar.

Een buitenhuis stond bij voorkeur in een omgeving waar alles gericht
was op het hoofdgebouw. Zo moesten de tuinen en de toegangslanen
de statigheid van het huffs benadrukken.
Vergeleken met de situatie in Groot-Brittanie werd er in de Republiek
gebouwd op een kleinere schaal. Dit had natuurlijk in de eerste plaats
to maken met het verschil in inkomsten tussen de Engelse aristocratie
en de Nederlandse landadel. In de Republiek ontbraken meestal de
financiele middelen om monumentaliteit to bereiken door de bouw van
een overweldigend groot buitenhuis. Voor de architectuur van de
doorgaans.'bescheiden' Nederlandse buitenplaatsen gold dat het over-
dadig gebruik van architectuurdecoraties, zoals op de grandioze
Engelse huizen, een averechts effect zou hebben. Vandaar dat men
slechts zeer weinig architectuurdecoraties aanbracht en zich geheel
toelegde op het ontwerpen van een statig bouwblok binnen een
entourage die deze statigheid zou ondersteunen. In de Republiek werd
daarbij bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de oude slotgracht, zoals bij
Kasteel Amerongen en bij Kasteel Middachten. De slotgracht werd
echter ook vaak gehandhaafd omdat zij aangaf dat het. huis oude rid-
dermatige rechten bezat3)
Bij andere landhuizen van de hofkring van Willem III werd gestreefd
naar een hechte samenhang tussen hoofdgebouw en bijgebouwen. Een
goed voorbeeld is Huis de Voorst, dat gezien mag worden als het
laatste project van het bouwbedrijf van Willem III. Hoofdgebouw en
zijpaviljoens kenden globaal dezelfde architectonische opzet; van-
zelfsprekend onderscheidde het hoofdgebouw zich in omvang van de
bijgebouwen, maar de verhoudingen binnen de bouwvolumes en de
gevel-indelingen kwamen overeen. Samen met de halfronde verbin-
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Afbeelding 2
Mary, koningin van Groot-Britannia (1662-1695).
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dingscolonnades en de ronde voorzijde van de voorhof werd een per-
fect paleisje gecreeerd, dat, gezien vanaf het voorplein, een zeer
monumentale indruk gaf.

Ten aanzien van het gebruik van de schilderkunst voor propagandis-
tische doeleinden is er binnen de Nederlandse huizen van Willem III
een ontwikkeling waarneembaar: van vorstenspiegel -rond het midden
van de zeventiende eeuw- naar persoonsverheerlij king -aan het eind
van de zeventiende eeuw.
Bij de huizen die in de eerste jaren van Willems stadhouderschap wer-
den gedecoreerd, to weten Huis Soestdijk, Huis to Dieren en Huis Het
Loo, was wat betreft de keuze van de thema's van de nagelvaste schil-
derijen nog een duidelijke relatie met moralistische vorstenspiegels.
(Vorstenspiegels waren in de eerste helft van de zeventiende eeuw op
Europese koningshuizen een veel voorkomend verschijnsel.) De deco-
ratie-schema's van bovengenoemde buitenhuizen van Willem III wer-
den beschreven door een schilder die tevens een erudiet theoreticus
was: Gerard Lairesse, of De Lairesse, zoals hij zichzelf met een vleugje
snobisme noemde. De schilderijen voor Soestdijk, Dieren en Het Loo
werden grotendeels door Lairesse zelf en bevriende schilders, zoals
Robert Duval en Johannes Glauber, gemaakt.°) Lairesse's schilderijen
voor Soestdijk zijn nu in het Rijksmuseum, het Huis to Dieren is
geheel verloren gegaan en de schilderijen van Het Loo zijn slechts
gedeeltelijk bewaard gebleven.
De iconografie van de schilderijen van Het Loo kwam gedeeltelijk
overeen met die van de schilderijen die Lairesse rond dezelfde tijd
maakte voor de Raadszaal van het Hof van Holland op het Binnenhof
in Den Haag. Deze werken bevinden zich nog in de oorspronkelijke
omgeving, tegenwoordig bekend als de Lairessezaal. Het Hof van Hol-
land werd voorgezeten door de stadhouder en wanneer de stadhouder
in het buitenland verbleef werden zijn zaken door genoemde raad
behartigd. Twee van de schilderijen die Lairesse maakte voor de
raadszaal komen qua betekenis overeen met de schilderijen in het
prive-kabinet van Willem III op Het Loo: het ene schilderij toont het
verhaal van Lucius Papirius Cursor, die door het Romeinse volk er
maar net van weerhouden kon worden zijn eigen zoon ter dood to
veroordelen, het andere schilderij toont dat van Scipio Africanus, die
een buitgemaakte schone dame teruggaf aan haar onderworpen ver-
loofde. In beide vertrekken werd de stadhouder dus dezelfde lessen
voorgehouden: to weten die van gematigdheid, rechtvaardigheid en
clementie. Deze schilderijen staan nog helemaal in de traditie van de
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vorstenspiegel, waarbij niet zozeer de roem van de vorst wordt gepro-
pageerd, maar waarbij hij juist gewezen wordt op een behoorlijk ge-
drag en de plicht tot een rechtvaardig bestuur over zijn land en volk.

Vanaf 1685 veranderde het een en ander aan de stadhouderlijke woon-
stijl. De strenge Hollandse interieurs, met vooral moralistische schil-
derijen boven deuren en schoorstenen als decoratie, maakten gaande-
weg plaats voor inrichting in een meer Frans-georienteerde stijl. Deze
stijl werd geintroduceerd door de Hollandse opdrachtgevers die het
Frankrijk van Lodewijk XIV bezocht hadden en onder de indruk wa-
ren gekomen van de grootse woonstijl van het Franse hof. Bovendien
werd deze stijl ook snel in Holland geintroduceerd nadat vele Frans-
Hugenootse kunstenaars na het intrekken van het Edict van Nantes in
1684 een veilig heenkomen zochten in protestantse landen. Een van
hen zou in Nederland furore maken vanwege zijn werk voor het stad-
houderlijk hof: Daniel Marot.5)

Marots eerste Hollandse opdrachtgever was een bastaardneef en ver-
trouweling van Willem III, Willem Adriaan van Nassau-Odijk. Als
vertegenwoordiger van Willem III in Zeeland had deze opportunis-
tische man een twijfelachtige reputatie, maar zijn grote kennis van en
goede smaak voor de kunst staan ontegenzeggelijk vast. Waarschijnlijk
heeft hij een sleutelrol gespeeld bij de intruductie van de nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van de kunst. Met de bouw van een
'modern' buitenhuis met een werkelijk vooruitstrevende tuinuitleg to
Zeist gaf Odijk de nieuwe woonstijl voor vele andere opdrachtgevers
uit de hofkring en daarbuiten aan6>
Een goed bewaard gebleven voorbeeld van Marots werk is de Treves-
zaal op het Binnenhof, ook een opdracht die Marot aan Van Nassau-
Odijk to danken had.') De decoraties zijn weliswaar door andere
kunstenaars uitgevoerd -zoals bij het meeste werk dat tegenwoordig
aan Marot persoonlijk words toegeschreven-, maar het ontwerp was
van zijn hand. Marot had in Frankrijk geleerd om alle kunstuitingen -
architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst- tot een samenhangend
geheel to smeden, zodat het interieur een overweldigende indruk
maakte op de bezoeker.

De Treveszaal werd ontworpen in de tijd dat Willem III al koning van
Groot-Brittannie was. In 1688 stak hij op uitnodiging van een aantal
invloedrijke, protestantse aristocraten met een groot leger over naar
Engeland, waar door het naar absolutisme strevende beleid van de
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katholieke koning Jacobus II, Willems schoonvader, een burgeroorlog
dreigde uit to breken. De machtsovername door Willem III verliep
zonder bloedvergieten en tijdens de regeringsperiode van Willem III en
Mary werden belangrijke constitutionele, politieke en economische
veranderingen in Groot-Brittannie en Ierland doorgevoerd.
Willem III en degenen die bij hem aan het hof verbleven werden, in
vergelijking met de Republiek, in Engeland op een geheel andere
wijze door de decoraties in de vorstelijke verblijven 'toegesproken. Zo
hadden vele decoraties in Hampton Court Palace, dat door Willem en
Mary wend gebouwd, een propagandistisch doel: zijn hielden de vorst
geen moralistische spiegel voor, maar verheerlijkten de vorst en zijn
aanhangers.88 De verheerlijking van de monarchie was een gegeven dat
reeds lang voor de tijd van Willem III en Mary algemeen gebruikelijk
was bij koningsgezinden.
Het was ook vanzelfsprekend dat de vorst zichzelf in zijn huizen
vereerd zag. Deze verheerlijking kreeg bij voorkeur gestalte door de
vorst to koppelen aan een mythologisch personage. De mythologische
'alter-ego' van Willem III was de Griekse halfgod Hercules, die fysieke
kracht, deugd en moed symboliseerde. Een vereenzelviging met
Hercules was een bekende traditie in Europa waarbij Hercules de
deugden van een vorst verpersoonlijkte. Aangezien de fragiele Willem
III geen interesse zal hebben gehad fysiek to worden vergeleken met de
Griekse vechtersbaas, zullen het de moed en het doorzettingsvermogen
van Hercules zijn geweest, die Willem III aanspraken.

In Engeland komt de connectie Willem III-Hercules veelvuldig terug,
zoals in de geveldecoratie van Hampton Court Palace. Het grote fron-
ton in het centrale gedeelte van de tuinfagade werd door Caius Gabriel
Cibber van een gebeeldhouwde voorstelling voorzien, waarin Hercules
over (de personificatie van) Afgunst triomfeert. In de hof van het
nieuwe paleisgedeelte beschilderde Laguerre twaalf blinde ronde ven-
sters met de twaalf werken van Hercules. De omlijsting van deze en de
andere ronde vensters werden door beeldhouwer William Emmett ge-
maakt in de vorm van de leeuwehuid die Hercules droeg.

Aangezien Willem III geen monarch in de Republiek was, kwam men
de Hercules -mythologie in de Nederlanden nauwelijks tegen. Alleen in
de tuin van Het Loo was een kleine fontein gedecoreerd met de beel-
tenis van de baby Hercules die twee, door Juno gezonden, slangen
doodt.
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Wel vond men in de Republiek de loyaliteit jegens de stadhouder bij
de prinsgezinden terug in het ophangen van een portret van Willem III
op een voorname plaats in het huis, bijvoorbeeld boven de schoorsteen
van de grote zaal. Veel verder kon men hier niet gaan met het ver-
heerlijken van iemand die geen soevereine macht had. Ooit had
Willems grootmoeder, de ambitieuze Amalia van Solms, geprobeerd
haar overleden echtgenoot, stadhouder Frederik Hendrik, als een vorst
to verheerlijken door middel van de beschildering van de Oranjezaal in
Huis en Bosch ") Willem III wist dat dit soort ondubbelzinnige propa-
ganda hem niet in dank zou worden afgenomen door de werkelijke
machtshebber in de Republiek, de Staten Generaal, en heeft om diplo-
matieke redenen nooit geprobeerd een dergelijke verheerlijking rond
zijn persoon in de Republiek to creeren.

Behalve met Hercules werd Willem III in Engeland ook vergeleken met
historische personen als Alexander de Grote en Julius Caesar. De ver-
gelijking met Alexander de Grote is gemaakt in de ruimte die het
meest geschikt werd geacht voor verheerlijkende schilderingen: het
trappenhuis. Het trappenhuis van Hampton Court Palace werd in 1701
gedecoreerd door de Italiaanse schilder Antonio Verrio, die door de
Engelse hofkring overgewaardeerd werd. Dat gebeurde op de door hem
vanuit Italie en Frankrijk geimporteerde, overweldigende wijze: de
wanden gevuld met historische figuren en het plafond met een over-
daad aan klassieke goden. De iconografie van deze schilderingen is
zeer gecompliceerd.10) De onderliggende thematiek is politiek bepaald:
twee wanden en het plafond rechtvaardigen en verheerlijken het be-
wind van Willem III. De koning zelf is op de lange wand vertegen-
woordigd in de persoon van Alexander de Grote. De koppeling van
Willem III met Hercules die in de architectuurdecoraties van het
exterieur enkele malen terugkomt, is hier gemaakt door Hercules als
bemiddelaar van Alexander op to laten treden. Op de korte zijde van
het trappenhuis is Julianus de Afvallige, de laat-Romeinse keizer,
weergegeven. Deze schreef een satire waarin hij Alexander de Grote
boven de twaalf eerste keizers van Rome stelde. Op de lange zijde zien
wij dat Alexander -lees: Willem III- wel in de hemelschare (in het
plafond) wordt opgenomen, en de Romeinse keizers niet, zoals het in
de satire van Julianus werd voorgesteld. Het waxen vooral de Whigs, de
protestantse politici die in 1688 de katholieke Jacobus II verdreven
wilden zien, die het voorbeeld van Julianus prezen. Julianus had het
katholieke christendom afgewezen omdat het was afgedwaald van de
beginselen van het christelijke geloof. Voor de Whigs was deze
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'verlichte' worst vergelijkbaar met hun nieuwe vorst, Willem III. Door
deze thematiek van de Whigs over to nemen in de beschildering van
het trappenhuis, rechtvaardigde de protestantse Willem III in feite de
verdrijving van zijn katholieke schoonvader.

De vergelijking van Willem III met Julius Caesar werd niet zozeer door
de koning-stadhouder, als wel door zijn gunstelingen gemaakt. Het
trappenhuis van Kimbolton Castle, het kasteel van een vertrouweling
van Willem III, Lord Manchester, werd door de Italiaan Antonio
Pellegrini gedecoreerd; de wanden stellen de triomf van Caesar voor en
in het plafond wordt het portret van Willem III door Minerva en Fama
('Roem') geeerd." ) Het moge dus duidelijk zijn dat zijn trouwste
aanhangers Willem III gingen identificeren met de bekendste der
Romeinse opperbevelhebbers. Was de Glorious Revolution immers niet
zo voortvarend aangepakt zodat Willem III kwam, zag en overwon?

Maar de bewoner kon ook zichzelf verheerlijken in het trappehuis. En
onder invloed van de Engelse gewoonten gingen nu ook Nederlanders
zich die 'onhollandse zelfverheerlijking' permitteren. Godard van
Reede-Ginkel, bijvoorbeeld, liet in de stucco-versiering van de gran-
dioze koepel die het ronde trappehuis van Middachten bekroont,
symbolen en namen aanbrengen die zijn overwinningen als opper-
bevelhebber in Ierland in herinnering brengen. In cartouches zijn met
gouden letters de plaatsnamen van de grote Ierse veldslagen ver-
eeuwigd. Op de kroonlijst van de tamboer stoeien twee putti, de een
met een schild met daarop het wapen van Reede-Ginkel, de ander met
een leeuwehuid om en een knots in de hand, opnieuw een verwijzing
naar Hercules. Hier deelt Godard van Reede-Ginkel dus de eer met
Willem 111. Een stukje verder op de kroonlijst blaast Fama een lof-
trompet met daaraan een vaandel met het wapen van Reede-Ginkel.

Zelfs ook de nuchtere stadhouder kon zich niet onttrekken aan de
'self-promotion' die vanuit Engeland door de daar actieve Neder-
landers werd geimporteerd. Zo wordt hij ondubbelzinnig vereerd in de
eerdergenoemde Treveszaal. Dit is weliswaar de zaal op het Binnenhof
waar de afgevaardigden van de gewestelijke staten vergaderden, maar
de opdracht tot de nieuwe decoratie werd gegeven door die fanatieke
aanhanger van Willem III, Van Nassau-Odijk, de bouwheer van Slot
Zeist. De werkzaamheden aan deze zaal vielen samen met de onder-
handelingen voor de Vrede van Rijswijk. Deze, voor de Republiek en
Groot- Brittannie eervolle vrede was het resultaat van de politiek van
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Atbeelding 3
It Konings Loo, gravure vamn Romeyn de Hooghe. Foto van Sticking Atlas
Van Stolk, Rotterdam.
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de koning-stadhouder. Daarom werd een portret van Willem III,
geschilderd door Jean Henri Brandon, geplaatst op de voornaamste
plaats: boven de schoorsteen. Voortaan vergaderden de heersers van de
Republiek in de 'aanwezigheid' van hun beschermer en de brenger van
de vrede, Willem III.

Aan het bezit van landhuizen waren nog twee propagandistische in-
strumenten verbonden, to weten de grafiek en de lofdicht. Propagan-
distisch drukwerk nam in de tweede helft van de zeventiende eeuw
een grote vlucht. Pamfletten waren het politieke instrument bij uitstek
om de bevolking to overtuigen van de goede daden van de eigen partij
en de slechte daden van de tegenpartij. Vaak werden bij deze politieke
teksten afbeeldingen gemaakt die karikaturaal waren indien het pam-
flet een spottende inhoud had, en allegorisch of verheerlijkend indien
het pamflet een politiek persoon wilde begunstigen. Soms werden er
ook propagandistische afbeeldingen gemaakt zonder tekst, daar zij
voor zichzelf spraken. Tijdens de regeringsperiode van Willem III was
de graveur Romeyn de Hooghe (1645-1708) de bekendste vervaardiger
van dit soort historie-, spot- en zinneprenten.

De prentkunst werd echter ook door voorname heren gebruikt voor
zelfverheerlijking. Om de eigen bekendheid in binnen- en buitenland
to vergroten, stonden twee soorten prenten ter beschikking: portret-
gravures en afbeeldingen van buitenhuizen.
Een aantal Nederlandse graveurs had zich gespecialiseerd in het
weergeven van buitens, zoals Justus en Cornelis Dankerts, Daniel
Stoopendaal, Hendrik de Leth en Pieter Schenk. De afbeeldingen van
tuingedeelten en doorkijkjes op het buitenhuis werden vaak samen-
gevoegd in een map of tot een boekwerkje gebonden.

Een bijzonder soort gravure, de vogelvluchtgravure, was zeer populair
en werd in grote oplagen verspreid. De vogelvluchtgravure gaf het
buiten weer vanuit een perspectief dat voor de mens van die tijd in
werkelijkheid nog onmogelijk was, namelijk vanuit de lucht. Vooral
de vogelvluchtgravures met een gezicht op het buiten vanuit de mid-
denas van het terrein kregen uitgebreide opschriften met fraai gedeco-
reerde omlijstingen. Het trotse opschrift dat de vogelvlucht bekroonde
was meestal in twee talen gesteld, zodat de naam en faam van de
bewoner ook in het buitenland werd verspreid. Soms diende deze
vogelvluchtgravure tevens als titelblad van een serie gezichten van het
buitenhuis. Een typisch voorbeeld van een propagandistische vogel-
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Atbeelding 4

Huis de Voorst, gravure van Pieter Schenk. Foto van Rijksdienst Monumenten-
zorg, Zeist.
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vluchtgravure was de door Romeyn de Hooghe gemaakte gravure van
Het Loo (afbeelding 3). Ten einde ook alle attracties in het omliggende
park to kunnen tonen, heeft De Hooghe het perspectief aan de zijkan-
ten vertekend weergegeven. Ook in de serie gravures die De Hooghe
van allerlei tuingedeelten van Het Loo maakte, heeft hij Lang niet
altijd de werkelijke proporties weergegeven. Zo zijn de beelden over-
dreven groot en de heggen veel hoger dan ze in werkelijkheid waren,
getekend.

Op een gravure die Pieter Schenk van de voorzijde van het Huis de
Voorst (afbeelding 4) maakte, verheugt dit huis zich in een ongekende
publieke belangstelling. Huis de Voorst was het eigendom van de grote
favoriet van Willem III in diens laatste levensjaren, Arnold Joost van
Keppel. Schenk heeft voor Keppel een deftig visitekaartje gemaakt
van deze gravure door onderaan in het midden een fraai uitgewerkt
heraldisch wapen met de orde van de kouseband weer to geven. Aan
weerszijden van het wapen zitten Prudentia en Fortitudo, naast een
Nederlandstalige en een Latijnse titel. In de gracht heeft Schenk een
punter getekend, maar het is nauwelijks voor to stellen dat in de
gracht rond de tuin van De Voorst gevaren werd.
De reden dat van de gravure een dergelijk pronkstuk is gemaakt zal
niet Schenks persoonlijk enthousiasme voor De Voorst zijn geweest.
Het was eerder zo dat de bouwheer, Arnold Joost van Keppel, op-
dracht had gegeven het huis zo weer to geven, dat het ter meerdere
eer en glorie van zijn persoon in binnen- en buitenland zou kunnen
dienen.

In Engeland duurde het relatief lang voordat gravures van landhuizen
op de markt verschenen. De introductie van prenten van landhuizen
komt bijna exclusief toe aan de schilder Leonard Knyff en 'zijn' gra-
veur Jan Kip. Kip stak zijn gravures naar tekeningen van Leonard
Knyff, die zich sinds circa 1695 toegelegd had op het schilderen van
landhuizen in vogelvluchtperspectief. Eerder hadden andere schilders,
vooral van Nederlandse afkomst, Engelse landhuizen 'geportretteerd,
maar zonder daar een massa-produkt van to maken. Knyff daarentegen
had een zakelijke aanpak: in mei en juni 1701 adverteerde hij in de
Post Boy dat hij bezig was honderd landhuizen uit to tekenen en to
graveren, waarvan hij er reeds zestig klaar had. Belangstellenden voor
de overige veertig werden uitgenodigd in to tekenen tegen een prijs
van twintig pond. Als tegenprestatie kreeg men een paar afdrukken.
Klanten voor zo'n deal waren er genoeg: zo had de hertogin van
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Beaufort Leonard Knyff in 1699 op bezoek om Badminton House vast
to leggen. De gravures zouden in boeken opgenomen worden. Het
eerste boek werd door Kip en Knyff in 1707 gepubliceerd onder de
titel Britannia Illustrata. In dit boek waren tachtig gravures op-
genomen, waaronder de drie die Lady Beaufort had laten maken "om
de wereld to kunnen tonen welk een voornaam huffs mi jn lieve echtgenoot
heeft nagelaten.12>

Ook Daniel Marot (afbeelding 5) stak gravures, zij het niet alleen
vogelvluchten, maar ook prenten naar zijn eigen ontwerpen, of althans
naar ontwerpen die hij claimde zelf to hebben gemaakt. Hij publiceer-
de deze gravures als oeuvre-catalogi, die enerzijds dienden als voor-
beeldboeken en anderzijds als reclamebrochures.13) Voor Nederlandse
begrippen was Marot daarmee zijn tijd vooruit, want een dergelijke
opstelling van een decorateur was nog ongewoon. Voor Marot zelf was
oeuvre-publikatie niets nieuws, aangezien modellenbundels en -boeken
met ontwerpen van decoratieve elementen in zijn geboorteland Frank-
rijk reeds decennia heel gewoon waren (afbeelding 6). Door die, voor
de Republiek unieke activiteit heeft Marot zichzelf voor de kunst-
geschiedenis onsterfelijk gemaakt: immers, van geen enkele andere
kunstenaar is zo goed bekend wat hij ontworpen heeft of liever: bij
welk kunstvoorwerp hij betrokken is geweest. De oeuvre-boekjes wer-
den grotendeels samengesteld in een periode dat Marot werkloos was
kort na het overlijden van de koning-stadhouder. Gevolg van Marots
'klantenwerving' is dat nu een hele stijlperiode in de Nederlandse en
Engelse kunstgeschiedenis op zijn conto wordt geschreven. Dit is
werkelijk to veel eer: Marot was een belangrijke kunstenaar, maar het
is door de oeuvre-catalogi en het gebrek aan kennis over andere
kunstenaars dat we geneigd zijn alles aan hem toe to schrijven. Zo
ontbreekt van de officiele stadhouderlijke architect, Jacob Roman, de
meest elementaire informatie, terwijl deze bijna alle huizen van de
stadhouder-koning en zijn kring in de Nederlanden heeft ontworpen
en gebouwd.

De voorname huizenbezitter stond nog een ander instrument ter be-
schikking om zichzelf en zijn buitenhuis to verheerlijken: het lofdicht.
Hiervoor nodigde hij een dichter uit om het buitenhuis en de tuinen to
bezingen. De dichter rijmde vervolgens een hoogdravende beschrijving
omdat hij daarvoor betaald werd. Zo maakte in de Nederlanden onder
meer Coenraad Droste poetische beschrijvingen van de buitenhuizen to
Duinrel en to Zeist.14
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Een aardig voorbeeld van een dergelijk Iofdicht over een huis in
Engeland uit de tijd van Willem III beschrijft Burley on the Hill, het
landhuis van Daniel Finch, tweede graaf van Nottingham.
In de eerste vier regeringsjaren van Willem en Mary speelde de graaf
van Nottingham een belangrijke rol in de Engelse politiek.') Maar na
enige jaren was Willem III door politieke verwikkelingen gedwongen
Lord Nottingham to ontslaan.
Lord Nottingham ging zich daarom volledig toeleggen op de bouw van
een representatief landhuis.166 Zijn oude lusthuis bij Londen had hij
aan Willem III verkocht, Kensington House. Met de koop van het
landhuis Burley in Rutland kocht Nottingham weliswaar een aanzien-
lijk stuk grond, maar geen huis, want dat was tijdens de burgeroorlog
door brand verwoest. Het moet Nottingham duidelijk voor ogen heb-
ben gestaan hoe zijn huis eruit zou gaan zien. Zo liet hij lange colon-
naden bouwen als herinnering aan de colonnaden van de St. Pieter to
Rome, die hij tijdens zijn Grand Tour zo bewonderd had. Geen enkele
architect van naam heeft het ontwerp voor het huis geleverd.
Het is wel zeker dat Nottingham adviezen vroeg aan bevriende huis-
eigenaren. Daarbij keek hij steeds naar bestaande voorbeelden uit
binnen- en buitenland, zoals uit correspondenties en rekeningen
blijkt.l')

De lofzang On the Earl of Nottingham's House at Burleigh on the Hill,
in Rutlandshire18) bezingt in hoogdravende termen het landhuis:

Be witness Burley House! a Dwelling fit,
and worthy Him, who built and fashiond it.

Wanneer de dichter aan een beschrijving van het huis toe is, doet hij
voorkomen, dat hij zo overdonderd is van de superbe schoonheid, dat
hij niet weet hoe hij moet beginnen:

Where shall I first applaud, what most admire?
Since all we see, does all we can require.

Toch beschrijft de ode niet alleen ligging, architectuur en voornaamste
decoraties van het huis, maar is ook illustratief voor de meer ideele
betekenis die een buitenplaats voor de eigenaar rond de eeuwwisseling
had. Twee opvattingen lopen als een rode draad door de lofzang: de
buitenplaats als rusthaven voor de man die midden in het leven staat
of heeft gestaan en de tegenstelling tussen naturalia en artificialia, die
dank zij het ordenen, ingrijpen en herscheppen door de bouwheer in
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juiste harmonie komen. Nottingham wordt beschreven als een man die
zich uit het rumoerig wereldtoneel heeft teruggetrokken, vrij van de
wapenplicht, zonder innerlijke vrees, met rein geweten en onbesmet
blazoen. Zoals Horatius Tibur boven Rome verkoos, zo prefereerde
Nottingham Burley House boven Londen om daar the Soft Joys of
Primitive Mankind to vinden. De geestelijke waarde van het pastorale
leven werd dus als alibi voor het luxueuze wonen opgevoerd:

Thrice happy he! and truly blest the Man
Who thus, retir'd from Noise and Bussines, can
On his own Ground, in Nature's Freedom, find
All the lost Joys of Primitive Mankind!

Naast de exploitatie van de goederen en de jacht diende het leven op
het land dus ook om tot bezinning en 'hogere' gedachten to komen. De
lofzang is doorspekt met verwijzingen naar klassieke schrijvers als
Ovidius en Horatius en waar mogelijk worden parallellen getrokken
met de klassieke mythologie van Griekenland en Rome.
Maar hoe nobel ook het pastorale leven werd voorgesteld, bescheiden-
heid was bij lofdicht ongewoon en vergelijkingen van de graaf met de
koning en zelfs met God waren hier blijkbaar niet ongepast:

To raise a Work like this, must be agreed
Though by a Subject done, 'tis yet a Kingly deed;
Short is that Word! 'tis Something still more great:
For thus to build, half signifies create.
Fair Form from Rubbish, seems a like Effect
(Let it be said with all profound Respect)
As Earth on Chaos built, by the first Architect.
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Hof en koningschap rond 1700: een apotheose?
J. Duindam

1. Inleiding

1. De eeuwwende

Het vak geschiedenis zou zonder periodisering een kommervol bestaan
leiden. Interpretatie vereist periodisering; zonder deze tweeling zou
de historicus weinig meer zijn dan een voddenraper, de erudiet die
nieuwtjes en weetjes zonder onderscheid opstapelt. Onderzoek en
interpretatie van een geografisch en chronologisch afgebakende een-
heid uit het verleden zorgen onverbiddelijk voor schermutselingen aan
de grenzen. Het 'anders-zijn' van het eigen onderzoeksobject wordt
verdedigd en opgesierd met etiketten die de essentie ervan trachten
weer to geven. Bij voorkeur wordt de aldus tot stand gekomen eenheid
vastgenageld met jaartallen.
Elke tijd zorgt voor haar eigen verleden, ziet in dat verleden een
weerspiegeling of bevestiging van preoccupaties uit het heden. Daarom
creeert elke groep of generatie historici een nieuw verleden, en trekt
nieuwe grenzen. Het feit van de jaartelling zorgt ervoor dat het trek-
ken van de grenzen meestal niet volslagen in het wilde weg geschiedt:
het overzicht wordt immers op aangename wijze vergroot wanneer de
interpretatieve afbakening gelijk op loopt met de gegeven chronologie
van eeuwen en millennia.
Het verschijnsel 'eeuwwende' is van deze intellectuele luiheid niet
geheel los to denken. De verwachting dat de wisseling tussen twee
eeuwen steeds een kentering van enige betekenis met zich mee brengt,
vindt geen rechtvaardiging in het verleden zelf. Toch is de eeuwwende
niet uitsluitend een gemakzuchtige constructie achteraf: ook tijdgeno-
ten konden immers verwachtingen of ideeen koesteren over het feit
dat een 'oude eeuw' besloten en een 'nieuwe eeuw' begonnen werd. De
periode rond 1700 levert tal van aanknopingspunten op voor het be-
spreken van een eeuwwende in beide betekenissen - de constructie van
historici en de stemming of verwachting onder de tijdgenoten.
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2. Het hof

De glans van het koningschap is verbleekt tot glitter. Overblijfselen
van het hoofse ritueel doen in kitschigheid niet onder voor de al even
kwijnende restanten van regionale folklore. Hoewel een kijkje in een
willekeurige krantenkiosk anders zou doen vermoeden, is de stel-
ling dat hoven zich than in de marge van de samenleving bevinden
nauwelijks aanvechtbaar. Het hof lijkt een survival, een traditie die
zichzelf overleefd heeft, en nu op grond van principes die vreemd zijn
aan haar eigen historische legitimatie een plaatsje in de schaduw ver-
kregen heeft.
Dat is wel anders geweest. Het vorstelijk hof is een constant element
in de voor-industriele geschiedenis. Het is de meest voorkomende
eliteformatie uit het verleden. Daarbij komt dat allerlei elementen
-bijvoorbeeld de legitimerende ideologie van de vorsten, de dag-
indeling en de rituelen aan het hof, de rol van de grondbezittende
elite- in voor-industriele samenlevingen grote overeenkomsten ver-
tonen.')
Het hof was de norm en is de afwijking geworden. Hoe is de overgang
to verklaren; in welke periode is zij tot stand gekomen? Een antwoord
op die vraag is vaak gegeven. Ruim tweehonderd jaar geleden, op 4
augustus 1789, besloot de netgevormde Assemblee Nationale tot ophef-
fing van 'het feodale stelsel'. Zo'n twee maanden later, op 5 oktober
1789 werden Lodewijk XVI en de Assemblee door een oproer gedwon-
gen Versailles to verlaten en zich in Parijs to vestigen. Na een radicali-
sering van de revolutie -die door de moordpartijen in september 1792
in het buitenland veel sympathie verloor- werd Lodewijk XVI in
januari van het jaar 1793 ter dood veroordeeld en door middel van de
guillotine terechtgesteld. Het terechtstellen van een koning was niet
zonder precedent: Karel I had in 1649 het zelfde lot gevonden.2) Toch
was deze terechtstelling een gebeurtenis van uitzonderlijk gewicht: hier
werd immers niet slechts een individu, maar ook een traditie op het
revolutionaire altaar geofferd. De band met het verleden moest en zou
verbroken worden. Een veelzeggend detail: de nieuwe tijdrekening (die
geldig was van 1792 tot 1806) werd ingevoerd op het moment dat het
koningschap afgeschaft werd (september 1792). Gold ook voor de radi-
cale revolutionairen het koningschap als het hart van de oude samen-
leving?
Zonder het belang van de Franse revolutie to ontkennen, lijkt me evi-
dent dat men de verklaring voor de veranderende plaats van het hof in
de samenleving niet geheel aan de gebeurtenissen vanaf 1789 kan toe-
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schrijven. Het hof van 1400 is niet bet hof van 1750; bet hof van 1750
is niet bet hof van 1788. De vraag die ik hier wil trachten to beant-
woorden betreft de verandering van bet hof in de jaren rond 1700.
Was de regering van Lodewijk XIV tegelijkertijd hoogtepunt en slot-
fase van de oude monarchie - zoals bijvoorbeeld de Franse historicus
Ernest Lavisse meende? Hoe lag dat elders? Wat moeten we denken
van bet woord 'verlicht' dat historici aan bet achttiende-eeuwse
absolutisme toegevoegd hebben? Veranderde de houding van de tijd-
genoten tegenover de hierarchische opvatting van de samenleving en
bet bet hof in de jaren 1680-1720? De eeuwwende wit ik dus in de
twee eerder genoemde betekenissen ter discussie stellen met betrekking
tot bet hof.

3. Elementen van de discussie

Een onderzoek naar de vraag of er rond 1700 sprake was van een
hoogtepunt en tevens van een keerpunt in ideologie en praktijk van
bet hofleven kan niet geschieden zonder dat enkele elementen geselec-
teerd worden om als uitgangspunt van de discussie to dienen. Wat wa-
ren de meest typerende trekken van bet hof en hoe kunnen we deze
zodanig formuleren dat zij bruikbaar worden om een verloop in de rol
en betekenis van bet hof to kunnen bevestigen of ontkennen? Wat was
de relatie met de algemene ontwikkelingen in bet vroeg-moderne
Europa? Het zwaartepunt van de discussie zal uit deze overweging
vanzelf naar voren komen.

II. 1 Zonder adel en dynastie geen hof: bet wet en wee van de vorst en
zijn Gefolgschaft bepaalt de vorm en de allure die bet hofleven krijgt.
Hoe verging bet de adel? De onderlinge relatie van vorst en adel is
daarbij interessant: was er sprake van concurrentie of symbiose?
II. 2a De kring vertrouwelingen rond de vorst is bet beginpunt: kun-
nen we bet aantal hovelingen in de loop van de eeuwen na 1500 vast-
stellen? Nam de groep in omvang toe? Hoe was zij samengesteld?
Soortgelijke vragen kunnen gesteld worden waar bet de uitgaven aan
zaken die bet hof betroffen aangaat - is hier een ontwikkeling vast to
stellen? Het laatste en meest gemakkelijk registreerbare element
waarmee de materiele omvang van bet hof 'gemeten' kan worden is de
bouwactiviteit van vorsten. Hoe verliep de lijn hier?
II. 2b Minder eenvoudig is vast to stellen hoe bet de interne karakter-
trekken van bet hofleven verging. Kunnen we spreken van een 'toe-
name' van ceremonieel, etiquette en de rot van precedent en pre-
seance? Wat verstaan we eigenlijk onder deze begrippen?
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II. 3 De hierarchische opvatting van de samenleving en de mythe van
ras en afstamming waren fundament en rechtvaardiging van zowel de
aristocratische als de vorstelijke macht. In hoeverre bleef deze gedach-
tengang -in de formule van Le Roy Ladurie- de 'magnetische kracht
die het ijzervijlsel bezielde'? Hoe verhield het antwoord op deze vraag
zich met het feit van de verbreiding van inzichten uit de relatief jonge
en potentieel revolutionaire natuurwetenschappelijke methode?
II. 4 'Bureaucratisering' en 'centralisering' zijn etiketten die met
graagte op de monarchieen van na 1500 worden geplakt. Ondanks de
overdrijving en het weinig stijlgevoelige anachronisme dat in de
begrippen opgesloten zit, kan een kern van waarheid niet aan de eti-
kettering ontzegd worden. In ieder geval werden er in deze tijd hogere
eisen aan de vorst gesteld: bureauwerk en coordinerende taken gingen
zwaarder wegen. Bovendien oefende het uitgebreide ceremonieel rond
de heerser soms een immobiliserende werking uit. Belastten de diverse
klimmende eisen de vorsten niet to zwaar?
II. 5 Op grond van de deelconclusies uit de verschillende paragrafen
zal ik de tussenstand noteren: was er sprake van een 'eeuwwende' waar
het hof en koningschap betrof in de periode rond 1700?

III. 1 en 2 Na de concluderende paragraaf van deze thematische
vogelvlucht daal ik of naar twee hoven: het Franse hof en het Oosten-
rijkse hof tussen grofweg 1650 en 1720. Ik bespreek daar dezelfde
thema's aan de hand van de gang van zaken gedurende de regering van
Lodewijk XIV, de regent en het begin van de regering van Lodewijk
XV, daarna de regeringen van Leopold I, Jozef I en Karel VI. Het
zwaartepunt zal liggen bij de vraag hoe deze regeringen geperiodiseerd
kunnen worden. Deze periodisering moet dan leiden tot de afweging of
er ook op dit lagere abstractie-niveau van een eeuwwende -of: ver-
schillende eeuwwendes?- gesproken kan worden. En: hoe zou de tijd-
genoot deze vraag beantwoord hebben?

IV. 1 en 2 Na de paragrafen over Frankrijk en Oostenrijk neem ik de
losgelaten draad weer op. Klopt de algemene lijn met het beeld van de
twee besproken hoven? Wat zijn de haken en ogen van de vergelijking
van verschillende abstractieniveaus? Wat levert een speurtocht naar de
eeuwwende op? Ik zal eindigen met een korte verwijzing naar twee
eerder in deze cyclus gehouden lezingen en -vanzelfsprekend- met het
antwoord op de in de titel van dit betoog gestelde vraag: was er rond
1700 sprake van een apotheose van hof en koningschap?
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II. Traditie en verandering

1. Verval van de aristocratie - herfsttij van de adellijke levenssfeer?

Het verhaal over de groei van de vorstelijke macht vanaf de late vijf-
tiende eeuw is bekend. De middeleeuwse primus inter pares zou veran-
derd zijn in een monopolist die de adel er stevig onder hield. De over-
gang van de op land gebaseerde economie naar de geld-economie zou
het overwicht van de vorsten gestimuleerd hebben. Inflatie deed de
adel economisch de das om. De politiek-militaire rol van de adel zou
steeds meer die van de afhankelijke zijn geworden. Bevestiging van
het belasting- en geweldmonopolie van de vorst door gebruik van
huurlingen en 'zwaar geschut' (letterlijk) en door groei van de ambte-
narij in de bestuursorganen stuwden dit proces3) - alles nog steeds
volgens het negentiende-eeuwse cliche, waarin de groei van de staat
gepromoveerd was tot sleutel van de Europese geschiedenis vanaf de
twaalfde eeuw. En de groei van de staat werd in deze visie gelijkge-
steld met de teloorgang van de adel.

Hoewel er iets voor het beeld to zeggen valt, is de eerste conclusie toch
dat het overtrokken is. Aan de 'middeleeuwse kant' wordt de vorst
naar het machteloze toe overdreven; aan de vroeg-moderne kant naar
het oppermachtige. In feite zocht de hoofse constellatie van vorst en
adel (of: aristocratieen, want er waren immers vele soorten adel, met
grote verschillen in achtergond, legitimatie en levenswijze) naar een
nieuw evenwicht in een tijd van ingrijpende veranderingen.
Dat evenwichtssspel was gaande binnen de elite, maar ook tussen de
elite en de groep die meestal met de onhandelbare term 'volk' aange-
duid wordt. Een deel van de elite kon pacteren met een deel uit 'het
volk', bijvoorbeeld de rijkere burgerij, om zodoende de verhoudingen
binnen de toplaag to wijzigen. De sociale structuur, nooit zo vast en
eeuwig als de voorstelling die men er zich graag van maakt, stond in
de periode van economische opbloei vanaf de late middeleeuwen onder
druk. De eisen die er aan de aristocraten gesteld werden veranderden;
zij verruilden de militaire standsverplichting aan de vorst deels voor
andere taken in zijn dienst, zoals ceremoniele taken en hoge bestuur-
lijke en diplomatieke ambten. Ook in het bestuur kregen zij echter to
maken met een andere groep: de jonge' tabbaardadel. De adel verloor
haar alleenrecht op topposities in bestuur en leger; in het financiele
beheer van het koninklijk domein had zij altijd al rekening moeten
houden met de aanwezigheid van burgerlijke kanseliers. Er bleef ech-
ter heel wat over: topfuncties in het leger, in de diplomatie en aan het
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hof bleven een nauwelijks aangevochten monopolie van de hoge adel.
De uitbreiding van de koninklijke bestuursapparaten en kanselarijen
was ook niet altijd in het nadeel van de adel: soms ontstonden er ook
in die sfeer nieuwe taken. De 'bureaucratisering' liet de plaats van de
worst evenmin onaangetast, zoals in II. 4 zal blijken. In de literatuur
zijn 'worst' en 'adel' to gemakkelijk als elkaar bestrijdende krachten
afgeschilderd, terwijl samenwerking binnen de geboorte-elite toch de
regel bleef. Daarmee mag niet over het hoofd gezien worden dat de
structurele ambivalentie in de verhouding tussen de lagen van de
geboorte-elite tot scherpe conflicten kon leiden.
Economisch gezien verging het de adel niet slecht. In de tijd van
demografische expansie tot het begin van de zeventiende eeuw was zij
als grondbezittende groep veelal in staat van de stijgende voedsel-
prijzen to profiteren. Het bekende verhaal van de zestiende-eeuwse
adel die ten gevolge van de inflatie tot armoede verviel, strookt niet
met de realiteit. De macht van de landheer zorgde er meestal voor dat
de pachtsommen verhoogd werden, terwijl in geval van pacht in natura
de hele redenering mank gaat. Een enkele keer kwam het voor dat de
vorst de boeren protegeerde, en voorkwam dat de adel als enige profi-
teerde. Deze stap werd dan voornamelijk ingegeven door de wens iets
aan de verhoudingen binnen de elite to veranderen.
Ondanks alle ingrijpende sociale, economische en politieke veranderin-
gen bleef het aristocratische levensideaal het ultieme doel van social
climbers: de samenleving plooide zich nog steeds om het principe van
afstamming en de daaruit voortvloeiende hierarchie. Rising middle
class en aristocratisering zijn in dat verband op to vatten als verschil-
lende etiketten voor de zelfde ontwikkeling. De burgerij klom, en
mede daardoor aristocratiseerde de samenleving. De aristocratische
code bleef in de maalstroom onaangetast.

Het politiek en economisch verval van de adel is als algemene uit-
spraak niet to aanvaarden. Verschuivingen waren er wel: rijkdom en
macht werden anders verdeeld en de adel ondervond meer concurren-
tie van andere groepen uit de samenleving. Soms kon de vorst daad-
werkelijk gebruik maken van deze concurrentie, om op die manier zijn
lastige standsgenoten onschadelijk to maken; ook de omgekeerde situa-
tie, waarin de adel succesvol met andere groepen pacteerde tegen de
vorst om op die manier een sterkere positie to winnen, kwam echter
voor. Zowel de vorst als de adel moest reageren op de gewijzigde ver-
houdingen. De bijstelling leidde vaak tot onderlinge conflicten, maar
was meestal geen reden voor beeindiging van de dialoog binnen de
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geboorte-elite. De link tussen de grandeur van afstamming en het uit-
oefenen van macht op het hoogste niveau bleef onomstreden: dynas-
tieen bepaalden het gezicht van Europa. Het hofleven bleef van die
realiteit en gedachte de voornaamste uitingsvorm. Sterker: de moderni-
sering van de economie en staatshuishouding, die in het algemeen
strijdig geacht wordt met de esprit de la tour, leidde in eerste instantie
tot een materiele uitbreiding van het hofleven en wellicht zelfs tot een
verheviging van de ermee verbonden adellijke ideologie.

2. Aan het hof:

a. Hovelingen, budgetten, paleizen
Tussen 1400 en 1800 zien we de grootste bloeitijd van het koninklijk
hof in de Europese geschiedenis. Juist in de woelige periode aan de
vooravond van het doorbreken van het plafond van de voor-industriele
samenleving, kende het hof een hoogtepunt. Dat kan simpelweg afge-
leid worden uit de aantallen hovelingen en de hoeveelheid geld die aan
het hofleven besteed werd. De onvolledige en nog niet grondig onder-
zochte gegevens wijzen in de richting van een gestage groei die sterk
versnelde in de tweede helft van de zeventiende eeuw, om vervolgens
in de achttiende eeuw tot bedaren to komen en soms zelfs terug to
lopen. Omstandigheden, zoals de twisten in Frankrijk gedurende de
tweede helft van de zestiende eeuw en de Dertigjarige Oorlog in de
zeventiende eeuw, hebben deze to gelijkmatig afgeschilderde ontwik-
keling natuurlijk de nodige pieken en dalen verleend. Bovendien zijn
er problemen in het berekenen en vergelijken van gegevens. De begro-
tingen hadden zelden een scherp gescheiden categorie voor uitgaven
'ten behoeve van het hof : de grens met de uitgaven ten behoeve van
bestuur of oorlogvoering is stelselmatig vertroebeld. Al met al een
aanwijzing dat de tijdgenoot deze zaken allen verbond aan de dynastie
en daarom voor een 'gescheiden boekhouding' geen reden zag. Een
tweede probleem raakt de verdeling van de gelden over de jaren.
Huwelijken, begrafenissen, kroningen, geboortes en belangrijke diplo-
matieke bezoeken waren steeds reden voor grootse feesten, die soms in
een klap het budget van jaren opslurpten. De boekhouding uit een
dergelijk jaar kan het beeld danig vertekenen - evenals de boekhou-
ding uit het magere jaartje dat er noodgedwongen soms op volgde. Om
de vraag van de kostenontwikkeling van het hofleven eenduidig to
beantwoorden, zal nog veel onderzoek verricht moeten worden. Voor
de aantallen hovelingen geldt het zelfde. Hier wordt de berekening
gecompliceerd doordat het hof per definitie een ontmoetingsplaats is;
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een komen en gaan. Het hof is geen paleis, maar een van onderkomen
naar onderkomen reizende groep van wisselende samenstelling. Er is
nog een probleem: wie noemen wi j hovelingen? Uitsluitend de hoge
aristocraten aan het hof, de kring rond de koning en de ceremoniele
hoffunctionarissen? De ministers, bestuurders en klerken? Ook het
talrijke dienstpersoneel dat het hof draaiende hield? Ook de soldaten
van het Maison du Roi, die bij het hof gelegerd waren? Wanneer al
deze vragen bevestigend beantwoord worden is het getal van vijfen-
twintigduizend hovelingen dat aan Versailles op het hoogtepunt toebe-
deeld wordt reeel; wanneer we de categorie beperken zou een veel
lager getal resulteren. De vaste kern van het hof to Versailles zal uit
een groep van tegen de vijfduizend personen bestaan hebben.
Materieel gezien was er een duidelijke groei van het hof tot na de
eeuwwisseling van 1700. De grote bouwwerken die in de late zeven-
tiende en vroege achttiende eeuw door regerende dynastieen gebouwd
werden, zijn hiervan ook nu nog een tastbare illustratie. Frankrijk
kende haar hoogtepunt in dit opzicht in de eerste vijfentwintig ja-
ren van de persoonlijke regering van Lodewijk XIV. De Habsburgse
dynastie stond in die periode althans wat betreft bouwactiviteiten in de
schaduw van Frankrijk. In de vroege achttiende eeuw kwam hierin
enige verandering; de Habsburgse bouwactiviteit nam mogelijk als
gevolg van de successen in de strijd tegen de Turken toe. Ook toen
waren veel initiatieven echter afkomstig van de groep magnaten rond
de dynastie, en niet in de eerste plaats van de regerende vorst zelf.

Het geheel van kosten, aantallen hovelingen en bouwactiviteiten sug-
gereert groei met enige schommelingen, en een hoogtepunt in groei
tegen 1700. De ontwikkelingen in de achttiende eeuw tonen stabilisa-
tie, soms zelfs achteruitgang.

b. Ceremonieel en etiquette
De omgangsvormen aan het hof werden bepaald door uiterst minutieu-
ze regels. Het ceremonieel, de protocollaire ordening van de hoofse
hierarchie gedurende haar plechtige bijeenkomsten, toonde de plaats
van hovelingen in de afstammingshierarchie. De entrees, het lever en
het coucher van de Franse vorsten zijn het meest bekende voorbeeld.
Het ceremonieel was een groepshandeling die de onderlinge hierarchi-
sche verhoudingen duidelijk maakte, maar tegelijkertijd de macht en
pracht van de hoofse elite naar buiten bevestigde. De trotse fagade van
het hof moest door allen worden gerespecteerd: een hoveling die roet
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in het eten zou gooien, vernietigde daarmee immers in een klap zijn
kansen op een lucratieve positie als gunsteling.
De druk van het ceremonieel nam in de loop van de zeventiende eeuw
aan verschillende hoven toe. Montesquieu contrasteert de volstrekte
voorspelbaarheid en regelmaat van Lodewijk XIV's leven als vorst met
de relatieve vrijheid die Hendrik IV in dat opzicht nog genoot, en
concludeerde: 'Voila ce qu'a gagne Louis XIV sur Henri IV: it perdit sa
liberte, et son caractere de roi a ete aussi attache a sa personne que sa
peau'.°) Er zijn aanwijzingen dat de vorst en het hofleven bewust geri-
tualiseerd werden. Soms greep men daarbij, geheel overeenkomstig de
geest van de renaissance, terug op het voorbeeld van de klassieken. Na
de dood van Frans I in 1547 serveerde men complete diners aan een
goedgelijkende pop op ware grootte, en dat tot na de troonsbestijging
van de nieuwe vorst Het idee was afgekeken van Herodianus' be-
schrijving van de rituelen rond de begrafenis van de keizer Septimus
Severus - rituelen die overigens met het woord apotheose aangeduid
werden. Een soortgelijke ontlening deed zich voor bij de intochten van
Hendrik II: hier werd teruggrepen op de klassieke triumphus. De ontle-
ningen versmolten al snel met reeds bestaande tradities. Een andere
aanwijzing voor de 'ceremonialisering' van het hofleven ligt in de piek
van uitgaven van ceremonie-handboeken voor diverse hoven rond
1700. Naast deze boeken verschenen ook werken die geen praktische
leidraad voor hoofs gedrag boden, maar beschouwingen gaven over nut
of doel van het ceremonieel.6)
Hoewel ceremonieel zeker als algemene trek van hofleven geboekstaafd
kan worden, zijn de verschillen in traditie groot. De Habsburgse
vorsten hadden de naam het ceremonieel als een bijna onuitvoerbare
half-religieuze plicht op to vatten. Lodewijk XIV nam een minder
lijdende en meer leidende plaats in dan zijn collega-vorsten Leopold I
en vooral Karel VI. De persoonlijke en dynastieke gloire was voor de
Zonnekoning belangrijker dan de barokke vroomheid en het zwaar-
moedige plichtsbesef die to Wenen de vorsten parten speelde. Het
voorkomen van tradities binnen het hoofse ceremonieel is evident,
maar belangrijker is het inzicht dat het als een structureel element van
het hofleven gezien kan worden. Het zoeken naar een 'oorsprong' van
het ceremonieel is dan ook zinloos, omdat de speurtocht eindeloos
voortgezet kan worden. Achter het Spaanse hofceremonieel verschijnt
het Bourgondische; daarna verschijnen de Capetingen en nog is de
illusoire 'bron' niet bereikt.
Een laatste element dat het ceremonieel kon bepalen, ligt in de per-
soonlijkheid en leeftijd van de vorst; een algemene tendens lijkt to zijn
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dat vorsten in hun jeugd minder gesteld waren op ceremonieel dan in
hun latere jaren. Het verloop dat hieruit zou kunnen resulteren is ech-
ter voor het algemene beeld minder relevant.

Als voorlopige conclusie kan gelden dat we over alle Europese hoven
in de vroeg-moderne tijd een neiging tot uitbreiding van het ceremo-
nieel kunnen constateren. Aan het einde van de zeventiende eeuw was
er vervolgens sprake van formalisering en codificering van voorname-
lijk het diplomatieke ceremonieel. Ook deze karakteristiek van het
leven aan het hof vertoonde dus eerder een stijgende dan een dalende
tendens.

Etiquette wordt vaak over een kam geschoren met ceremonieel. Niet
geheel ten onrechte: de grens tussen de begrippen is verre van duide-
lijk. Verschillen zijn er echter wel. Terwijl ceremonieel vooral voor
'plechtige gelegenheden' geldt - en bijvoorbeeld nog steeds zeer aan-
wezig is in kerkelijke, staatkundige en diplomatieke evenementen van
enige omvang - is etiquette de code voor de alledaagse begroetingen,
ontmoetingen en gelegenheden. Veel zaken die in het 'normale' leven
tot de etiquette behoren, zijn aan het hof ceremonieel geworden: denk
maar weer aan het lever en coucher. Toch was er ook aan het hof ruim-
te voor de onuitgesproken en minder geformaliseerde groepscode die
we etiquette zouden kunnen noemen. Wanneer Lodewijk XIV met het
hof van Versailles naar Marly vertrok, mochten alleen zijn favoriete
hovelingen mee. De ambiance in Marly was intiemer, minder formeel.
Hier was het dan ook de etiquette die heerste. Het zelfde kan gezegd
worden over de talrijke gelegenheden waar de hierarchie ook to
Versailles minder zwaar woog: bijvoorbeeld gedurende het kaartspel,
het biljart of een van de vele andere vormen van vermaak.)
Terwijl bij het ceremonieel het accent ligt op de gezamenlijke presen-
tatie van vorst en geboorte-elite naar buiten, kan etiquette opgevat
worden als het middel waarmee de elite haar dagelijkse beslommerin-
gen aan het hof vorm gaf. Hierarchisch besef was de sleutel tot beide
situatiegebonden typen van gedrag. Hoewel we ons tegenwoordig graag
beschouwen als 'bevrijd' van de drukkende last van de etiquette, lijkt
het me terecht etiquette op to vatten als een omgangscode van een
groep, en derhalve universele proporties toe to bedelen. Het achter-
halen van een 'toename' van de etiquette is binnen deze opvatting
moeilijk. Wel kan, zoals boven bevestigd werd, gekeken worden of
etiquette verschoof en ceremonieel werd.
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Toename van de etiquette in de zin van 'hoofs en omzichtig gedrag'
kan ook verbonden worden aan de politieke toestand aan het hof. In de
politiek speelde het informele circuit een grote rol. De macht van de
hovelingen deed zich vooral hier gelden. Zij konden hun -meestal
indirecte- invloed bij de vorst letterlijk verkopen door bij benoemin-
gen en dergelijke als tussenpersoon -patronage-broker- op to treden.
Een verblijf aan het hof was ook daarom belangrijk voor de positie
van een adellijke familie. Dit alles resulteerde in een fluctuerend ge-
heel, waar grenzen en groepen meestal verre van duidelijk waren. Het
in elkaar overlopen van de bestuurlijke en de sociale functie van het
hof blijkt hier. De 'wandelgangen' waren belangrijker dan de formele
bestuursorganen, zodat politesse en tact ook politieke deugden waren.
Indien loyaliteiten verdeeld waren, was de vorming van vriendschap-
pen en allianties moeilijk. En: mensen die vragen worden overgeslagen;
wensen moesten via allerlei tussenpersonen en bovendien nooit to
plompverloren bij de bewuste persoon -de vorst of een favoriet-
aankomen. Uiterst voorzichtig en verhullend gedrag was dan een
voorwaarde voor sociaal en politiek succes.

c. Theatrum praecedentiarium88
In aansluiting op het bovenstaande moet iets gezegd worden over de
rol van het precedent in relatie tot het ceremonieel. Omdat het cere-
monieel de status van individuen aan het hof niet slechts toonde, maar
ook kon beinvloeden, werd er zeer veel waarde aan gehecht. Wanneer
aan iemand gedurende het lever, coucher of diner een speciale uitver-
kiezing ten deel viel, zoals het mogen aanreiken van chemise, bougeoir
of serviette kon dat als een promotie in de hierarchie van de dag wor-
den opgevat. Wanneer de promotie goed benut werd, kon dat tot blij-
vende positieverbetering leiden. Een soortgelijk mechanisme speelde
ook zonder ingrijpen van de koning. Wanneer men een hogere plaats in
het ceremonieel usurpeerde zonder dat hiertegen geprotesteerd werd,
kon men eerst de facto, later vaak de lure, aanspraak maken op het
geusurpeeerde voorrecht - en daarmee op de hogere plaats in de
hierarchie. Ruzies rond dit soort kwesties bepaalden het dagelijks
leven aan het hof, of althans tenminste in de perceptie van sommige
hovelingen. Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, heeft ons zo'n
veertig lijvige banden dagboekaantekeningen nagelaten die over-
stromen met twisten over precedent en preseance. Een berucht voor-
beeld: Madame de Maintenon, officieuze vrouw van Lodewijk XIV,
stond in rang lager dan de vrouwelijke leden van de koninklijke fami-
lie, zoals de Duitse echtgenote van Lodewijk's broer, of de vrouw van

i
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zijn kleinzoon. Volgens de hierarchie - debout, tabouret, siege a dos,
fauteuil, lit - zou zij moeten staan in hun aanwezigheid. Dit strookte
dan weer niet met haar informele plaats als koningin. Hoe werd de
kwestie opgelost? Tot grote woede van de genoemde vrouwen wendde
Madame de Maintenon een zwakke gezondheid voor, en liet zich met
dat argument in een rolstoel rondrijden. Thuisgekomen drong de be-
hoefte tot bedrust zich vooral op wanneer leden van de koninklijke
familie meekwamen en in een siege a dos plaatsnamen: ook hier werd
de informele superioriteit via het ceremonieel bekrachtigd. Een derge-
lijke usurpatie was overigens slechts denkbaar met steun van de
koning. En hoewel Lodewijk XIV meestal pal stond om het rangenstel-
sel to verdedigen tegen dit soort ingrepen, boog hij hier voor zijn in-
vloedrijke vrouw.
Het precedent zou opgevat kunnen worden als een middel van sociale
mobiliteit: als een usurpatie van een lagergeplaatste in de formele
hierarchie toegestaan wordt, betekent dit immers naar alle waarschijn-
lijkheid dat deze niet in alle opzichten een minder-waardige positie
innam. Voor de 'tolerante' superieur was er misschien wel wat mee to
winnen om een social climber via dit achterdeurtje de geboorte-
hierarchie binnen to laten, bijvoorbeeld omdat het een en ander ge-
paard ging met voordelige huwelijken.

In de rol van het precedent kan nauwelijks een ontwikkeling geschetst
worden. Een eerder genoemd aspect komt hier weer op de proppen: de
codificatie van het stelsel van rangen en ceremonieen tegen het einde
van de zeventiende eeuw maakte de 'rek' in het stelsel op zich kleiner.

3. De aristocratische ideologie en het veranderend wereidbeeld

Het hofleven, de vorst en de geboorte-adel steunen allen op de ideolo-
gie van ras en afstamming. Dynastieen waren gebaseerd op het idee
van overerving van allerlei kwaliteiten - en, laten we die realiteit niet
uit het oog verliezen, op het overerven van bezittingen. Hoewel de
koningskroon niet overal erfelijk was, rechtvaardigden zowel de adel
als de vorst hun positie met een beroep op de ondubbelzinnig biolo-
gisch opgevatte overerving van allerlei goede eigenschappen. Populair
was in deze tijd de mythe germanique, die de adel terugrekende tot de
Germaanse overwinnaars uit de tijd van de volksverhuizingen. De rest
van het volk zou een mengeling zijn van Romeinse en autochtone ele-
menten. Dat de zuiverheid van de afstamming als een kostbaar goed
gekoesterd werd, blijkt uit alle mogelijke bronnen van deze periode.
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De mesalliance, een huwelijk tussen een adellijke en een niet- of min-
der adellijke familie, werd gepresenteerd als een onherstelbare bevlek-
king van het bloed der voorouders. Desalniettemin was de mesalliance
niet ongebruikelijk. Vooral niet in Frankrijk, waar men bij de verbin-
tenis tussen een verarmd adellijk heer en een rijke bourgeoise graag
een oogje toekneep. Afstamming werd hier voornamelijk in de manne-
lijke lijn gerekend en de vrouw nam de rang van haar man; hyper-
gamie des femmes, het 'boven haar stand' huwen van vrouwen, was
derhalve een gangbaar expedient. De aristocratische ideologie sloeg
ook, misschien juist, aan bij recent geadelden. Vooral wanneer de
hoogte van de positie van een persoon vroeg om een fraai verleden,
moest de nieuwe titel aangevuld worden met zwaarder materieel. Be-
kend is het voorbeeld van Jean-Baptiste Colbert, die zijn belangrijke
rol aan het Franse hof trachtte to completeren door een weinig plausi-
bele afstamming van het Schotse koningshuis to laten construeren.
Dergelijke ingrepen waren eerder regel dan uitzondering, al liet de
noblesse d'ancienne race zich hierdoor niet voor het lapje houden.
De ideologie van de adel paste binnen de metafysische orde-conceptie,
die alles verbonden zag in de chain of being. De wereld was in hierar-
chische lagen verdeeld, die god en het levenloze met elkaar samenhiel-
den. De adel nam daarbij een positie in die hoger was dan de andere
mensen; de vorst stond weer een tree dichter bij het bovennatuurlijke.
Deze opvatting kreeg gestalte aan het hof: men beeldde haar door mid-
del van ceremonieel als het ware voortdurend uit. Het ceremonieel, en
vooral de grootse praaloptochten en feesten ter ere van huwelijken,
geboorten, kroningen en sterfgevallen, moest deze gedachte levend
houden en verbreiden. Beschrijvingen van de plechtigheden en feesten
circuleerden op grote schaal, meestal gedrukt en van fraaie illustraties
voorzien, zodat de pracht ook de niet-direct betrokkenen kon impo-
neren.9)
Het culturele en ideologische element van het hofleven heeft een zeer
grote rol gespeeld. Zeker in de Monarchia Austriaca telde niet de be-
stuurlijke centralisatie als zodanig, maar de centripetale werking die er
van de aan het hof verzamelde multinationale aristocratie uitging.
'Macht' in beperkte zin was nauwelijks gecentraliseerd: het met de
dynastie verbonden morele gezag en de culturele uitstraling van het
hof waren belangrijker. Heel opmerkelijk is het geval van Rudolf II -
een heerser die door historici veelal als 'mislukt' wordt beschouwd.
Deze wist in de bloeiperiode van zijn regering (1576-1612) een der-
mate succesvolle culturele politiek to voeren, dat zijn hof de uitstraling
van het Praagse hof van zijn veertiende eeuwse voorganger Karel IV
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van Luxemburg evenaarde. Praag was rond 1600 een internationaal
cultureel centrum, zoals ook nu nog de restanten (deels to Wenen en
Stockholm) van in die periode verworven en vervaardigde collecties en
de monumentale gebouwen suggereren. De keizer creeerde er zijn
eigen manieristische en kosmopolitische universum, en veronderstelde
dat zijn Rijk hem wel zou volgen. De veronderstelling leek door zijn
vriendschap met de grote adelsdynastieen een tijd lang niet irreeel. Het
feit dat Rudolf door zijn broer Matthias en de verbonden aartsherto-
gen ten val gebracht is, en uiteindelijk machteloos gevangen stierf,
heeft het beeld van zijn regering to mager achtergelaten. Na zijn deba-
cle, en vooral na de troonsbestijging van Ferdinand II in 1619, gooide
de dynastie het over een andere boeg. Steun aan de contra-reforma-
toire politiek van de dynastie werd een absolute voorwaarde. De aris-
tocratie mocht heersen in haar gebieden, mits ze op haar beurt een
bijdrage leverde aan de barokke toverspreuk van de Pietas Austriaca
en daarmee de dynastie staande hield. Omgekeerd was de adel voor
haar regionale machtspositie afhankelijk van de hierarchische opvat-
ting van de samenleving, zodat dienst en wederdienst niet van elkaar
to scheiden waren. Het staatkundige samenraapsel rond het Maison
d'Autriche is in dit verband daarom terecht aangeduid als dyarchie.
In Frankrijk, waar al tijdens de regering van Lodewijk XIII door toe-
doen van Richelieu een andere balans tussen koning en edelen tot
stand was gekomen, was de afhankelijkheid van de 'toverspreuk' wel-
licht minder onmiddellijk, maar daarom niet minder reeel. Lodewijk
en Colbert zijn zich bijzonder goed bewust geweest van het belang van
hun culturele patronage. In moderne termen zouden we kunnen zeggen
dat zij een efficiente cultuurpolitieke ondersteuning van de dynastieke
pretenties geleverd hebben. Het primaat dat de Franse cultuur zo lang
op tal van terreinen gekend heeft, heeft gedurende de regering van de
Zonnekoning daadwerkelijk gestalte gekregen.

Hier naderen we een belangrijk punt. Het geloof in de hierarchische
ordening van de samenleving was begin- en sluitstuk van het leven aan
het hof. De presentatie van de vorstelijke macht scharnierde op de
mythe van de superioriteit door Gottesgnadentum, afstamming en tra-
ditie. Bij alle feesten en intochten paradeerden deze thema's voorbij.
Ook het gedrag van vorsten in de hen vertrouwde omgeving van het
hof moest voortdurend overeenkomstig hun bijzondere status zijn.
Aristocratie en dynastie leunden aan het einde van de zeventiende
eeuw in de meeste landen dus zwaar, zelfs zwaarder dan tevoren, op
een traditie die in kleine delen van de samenleving al op de helling
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stond. Want, al is het moeilijk de invloed van figuren als Bacon en
Descartes to peilen, het is duidelijk dat in delen van de geletterde
bovenlaag de denkwereld ingrijpend wijzigde. Bovendien was de stem-
ming in de eeuw na 1650 gewijzigd door de snelle verbreiding en
popularisering van de ervoor verworven kennis en inzichten door mid-
del van nieuwe media als tijdschriften en - vooral na 1700 - de krant.
Empiristen en rationalisten waren geen van beiden vriendelijk gestemd
tegenover het kritiekloos slikken van traditie. Systematische twijfel,
trial and error, en een afkeer van metafysica en scholastieke filosofie
sloegen op den duur grote gaten in de metafysische ordeconceptie en
daarmee in de mythe van aristocratische superioriteit door afstamming.
Al kon Lodewijk XIV het heliocentrisch universum als persoonlijk
devies en symbool goed gebruiken; al stimuleerden vorsten dikwijls de
nieuwe academies en wetenschappelijke societeiten: op den duur zou
de toepassing van de natuurwetenschappelijke wetten, vondsten en
methoden op de samenleving fnuikend zijn voor de zo imposant vorm-
gegeven gedachte van het sacraal koningschap. De mythe van riddereer
en afstamming moest het uiteindelijk afleggen tegen de dismal science
van ratio en rendement. De adelsoppositie in de latere jaren van de
zonnekoning baseerde zich ten dele op traditionele gedachten (consilio
et auxilio) over de plaats van de adel in de samenleving. Hiertegenover
staat het feit dat zij zich eveneens van argumenten bediende die over-
helden naar een 'sociaal-Newtonisme', dat de adel als in 'kracht' in het
maatschappelijke evenwichtsspel opvoerde, en vragen aangaande legi-
timatie ontweek. En hoewel dit bepaald geen on- of anti-aristocrati-
sche houding impliceert, zouden dit soort gedachten de vanzelfspre-
kendheid van het aristocratische privilege ondergraven. Vanaf de late
zeventiende groeide de invloed van de wetenschappelijke revolutie op
het sociale denken, niet in de laatste plaats in aristocratische kring. Dat
laatste blijkt al uit de werken van Montesquieu, die vooral in zijn De
l'Esprit des Lois (1748),10) aristocratisch constitutionalisme virtuoos
wist to combineren met 'sociaal-Newtonisme'. Krachten, principes,
wetten en contractsideeen figureerden als alternatief voor de met veel
verve vertoonde traditie van het godgegeven koningschap. De aan de
traditie ontleende beperkingen aan de vorstelijke macht, de lois fonda-
mentales, schoven steeds verder in de richting van algemene 'sociale'
natuurwetten. Hoewel de veranderde denkwijze geen onmiddellijke
gevolgen hoefde to hebben voor de praktische politiek, veranderde de
toon van de presentatie. Het moment waarop die verandering plaats-
greep, ligt in verschillende landen rond een ander tijdstip - daarover
straks meer. Aan het einde van de achttiende eeuw, in 1790, kon
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Edmund Burke met enig recht uitroepen: But the age of chivalry is
gone. - That of sophisters, oeconomists, and calculators has succee-
ded ...'ll)

In deze paragraaf wordt in feite de groei van twee tegengestelde stro-
mingen beschreven. De 'ritualisering' van de presentatie van de vorste-
lijke macht en de 'rationalisering' van het wereldbeeld. Zouden de
twee aanwassende denkwijzen met elkaar in botsing komen?

4. De Januskop van de vroeg-moderne monarchie

Welke eisen werden er in de vroeg-moderne periode aan het koning-
schap, of beter gezegd, aan de op de troon zetelende vorst, gesteld?
Koning zijn betekende dat men de premier gentilhomme van het land
was. Alle adellijke deugden en activiteiten moesten idealiter in de
persoon van de vorst tot volle wasdom gekomen zijn.12) De vorst was
moedig legeraanvoerder, godvruchtig regeerder van zijn landen, toege-
wijd vader voor ses peuples. Met deze nastrevenswaardige idealen was
het beeld niet compleet: de vorst moest zijn kracht en macht voluit
laten zien. Conspicuous consumption in de vorm van bouwwerken,
feesten en het geven van aalmoezen moest de koninklijke toppositie in
de hierarchie bevestigen: een koning moest royaal leven en sterven.
Macht en majesteit zijn niet hetzelfde. De 'feitelijke' macht van de
koning over de instellingen en raden kreeg vorm door bestuurlijke
werkzaamheden van wisselende aard. Zijn majesteitelijk gezag was in
de eerste plaats gegeven door zijn afstamming, maar moest door een
waardig leven verder gestalte krijgen. Het ceremonieel gedrag van de
vorst was een uiterst belangrijk element in het verkrijgen van steun
voor de dynastie. Sommige vorsten wijdden zich vooral aan hun prak-
tisch-bestuurlijke taken; anderen legden het zwaartepunt bi j hun cere-
moniele rol als heerser. Twee tijdgenoten uit de Habsburgse dynastie
mogen de extremen binnen de zestiende eeuwse samenhang vertegen-
woordigen: Rudolf II van Oostenrijk als heerser die gepreoccupeerd
was met de rituele en mythische facetten van zijn kroon; Philips II van
Spanje als de koning die zijn tijd goeddeels besteedde aan bestuur en
organisatie. Het gnat hier overigens om een verschil in tijdsbesteding,
niet in de eerste plaats om een verschil in gedachten over de plaats van
de koning: Philips nam zijn ceremoniele rol zeer serieus, en Rudolf
zijn bestuurlijke taak. De to hoog opgetaste stapel werkzaamheden en
verwachtingen dwong hen tot het maken van keuzes.
Gedurende de zeventiende eeuw werden de werkzaamheden aan beide
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fronten veeleisender: groeiende bestuursapparaten en raden eisten toe-
zicht terwijl ook de druk van het ceremonieel geklommen lijkt to zijn.
Beide facetten van het koningschap ontwikkelden zich gezamenlijk tot
een vrijwel ontilbare last. Een erfgenaam van de koningstitel moest
wel uitzonderlijk goed gedisponeerd zijn voor zijn 'ambt' om het zon-
der mankeren to kunnen uitoefenen. In het begin van de zeventiende
eeuw zien we dat heersers die voor de keuze stonden een short cut
namen door een deel van hun taak als coordinator van het bestuur over
to dragen aan een 'eerste minister' of gunsteling. We kennen Bucking-
ham, Richelieu, Olivares, Auersperg en tal van mindere grootheden.
Lodewijk XIV begon zijn regering onder curatele van kardinaal Maza-
rin; Leopold I hing in het begin van zijn regering zwaar op zijn oude
leermeester Johann Ferdinand Portia. Gedurende de regering van deze
twee vorsten veranderde hun houding tegenover ministers en gunste-
lingen, maar daarover later.
Frederik II van Pruisen zou spottend zeggen, dat, wanneer hij
Frankrijk moest regeren, hij ofwel een 'ceremoniekoning' aan zou
stellen, ofwel de adel om zou vormen tot een regiment laborieux de
fonctionnaires utiles.13) Hij sloeg daarmee de spijker op de kop. Beide
oplossingen voor de moeilijke positie van de vorst zijn in de praktijk
gebracht. Sommige vorsten 'specialiseerden' zich in het rituele aspect
van het koningschap, en lieten veel zaken over aan hun ministers. Deze
oplossing heeft een lange staat van dienst: denk maar aan de Japanse
mikado en zijn shogun; of aan sommige vroeg-middeleeuwse keizers en
hun hofineier.14)
Anderen negeerden de rituele aspecten en trachtten daarom hun positie
op andere wijze to rechtvaardigen - door zichzelf als premier serviteur
de l'etat to presenteren en derhalve ook van de adel dienstbaarheid aan
de Mat to vragen. Het laatste model werd rond 1700 minder uitzon-
derlijk. Na Denemarkenl5) volgde Rusland; na Rusland kwam Pruisen.
Op den duur schoof zelfs het Oostenrijkse adelsstelsel in deze richting.
De vervanging van de oude hofdracht voor het ceremoniele militaire
kostuum illustreert deze ontwikkeling. De verschuiving van 'absolu-
tisme' naar 'verlicht absolutisme' lijkt dus vooral een kwestie van een
nieuwovereengekomen evenwicht binnen de leidende groep, waarbij
het zwaartepunt niet meer gelegd werd bij afstamming en traditie,
maar bij nut en verdienste. Gedurende de periode van het 'verlicht
absolutisme' werden. de sociale verhoudingen in de bedoelde gebieden
geconsolideerd in het voordeel van de landadel en in het nadeel van de
lijfeigenen. Deze vaak onbesproken gelaten realiteit wijst al op de
beperkte politiek-sociale diepgang van het fenomeen. Ook het meest
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ingrijpende en oprechte 'verlichte experiment', dat van Jozef II van
Oostenrijk, liep stuk in de troebelen aan het einde van de achttiende
eeuw.
Al was de toevoeging 'verlicht' aan het begrip 'absolutisme' dan in veel
opzichten een zaak van geringer belang dan wel werd aangenomen,
toch had de gewijzigde opstelling aangaande de vorstelijke en adellijke
legitimatie verreikende gevolgen. Als men zich op maatschappelijk nut
beroept, is het moeilijk redeneringen die met het zelfde doel een ander
middel voorstellen compleet to negeren. En - om het probleem maar
bij de hoorns to vatten - waarom waren het dan juist de vorst en de
adel die voor het nut en welzijn van het yolk moesten zorgen? Hoewel
juist in de achttiende en negentiende eeuw de sociale en economische
positie van de adel bepaald niet verslechterde, was de hierarchische
opvatting van de samenleving zodanig aangetast en gewijzigd dat een
deel van de adel met weemoed terugkeek op de glorietijd van de rid-
derschap. Het was niet toevallig dat juist in deze tijd romantiek en de
Burke-iaanse bewening van het glorievol verleden bloeiden. Maar daar
spring ik een eeuwwende to ver.

5. Voorlopige conclusies

De adel verarmde niet in de mate waarin dat wel is beweerd; evenmin
verloor zij haar politieke positie alom. Wel had zij als stand to kampen
met een toenemende concurrentie van andere groepen uit de samenle-
ving, die over macht en geld beschikten, maar niet in gelijke mate
over status en prestige. Deze situatie bracht een element van spanning
en sociale mobiliteit dat traditioneel ofwel als aristocratisering ofwel
als de rising middle-class werd aangeduid; nu wordt duidelijk dat deze
vaak tegen elkaar in het veld gebrachte etiketten ongeveer het zelfde
behelzen. Het otium van de adel bleef in ieder geval het dragende
ideaal van social climbers. Een erg belangrijke conclusie is dat vorst en
adel ondanks alle ruzies tot de zelfde groep behoorden, en zich dat
uiteindelijk meestal terdege realiseerden. De dialoog tussen de leden
van de geboorte-elite werd zelden blijvend gestaakt.
Daarmee blijkt dat aan een sociale voorwaarde voor het hofleven, het
bestaan van een geboorte-elite rond de vorst, was voldaan. Hoe zat het
met de 'meetbare' kanten van het hofleven? Welnu, die vertonen over
de eeuwen na 1500 gemiddeld een stijgende lijn. Aantallen hovelingen,
gespendeerde bedragen en - een van de relatief permanente gevolgen
van dat laatste - constructie van monumentale gebouwen, stijgen on-
dubbelzinnnig tot in de achttiende eeuw. Ceremonieel, etiquette, pre-
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cedent en preseance zijn als, kenmerken van het hofleven minder ge-
makkelijk to wegen. Op grond van het bronnenmateriaal mogen we
concluderen dat het hofleven, vooral waar het de plechtigere momen-
ten rond de dynastie betrof, 'ceremonialiseerde'. Soms bewust als emu-
latie van voorbeelden uit de oudheid, maar daarmee niet zonder allerlei
sociale en politieke en ideologische redenen van het moment. Tegen
het einde van de zeventiende eeuw bewoog het ceremonieel zich mee
in een algemene golf van de Europese cultuur van die tijd: ceremoniele
handleidingen en gloedvolle geillustreerde beschrijvingen van plechtig-
heden werden steeds vaker gedrukt en op relatief grote schaal ver-
spreid.
De ideologie van rang, ras en afstamming werd in de vroeg-moderne
tijd in menging met de contra-reformatie en het klassieke voorbeeld
eerder vastgegrepen dan losgelaten. Dynastieen werden vaak voor een
niet onbelangrijk gedeelte in stand gehouden door juist dit aspect van
hun positie, en trachtten daar door allerlei spektakels rondom het the-
ma dan ook ten volle van to profiteren. Intochten, begrafenissen,
huwelijken, kroningen en geboortes waren tot ver in de achttiende
eeuw gelegenheden om de macht van een vorst in meer grijpbare zin
weer eens een duw in de rug to geven. De afhankelijkheid van dit
rituele circus lijkt in het algemeen niet to zijn afgenomen. Er was
evenwel ook iets anders gaande. Aanvankelijk binnen de kleine geleer-
den-elite, maar later ook bij het ontwikkelde publiek, bedreigden
natuurwetenschappelijke en methodologische 'revoluties' het traditio-
nele wereldbeeld dat het fundament was voor de hoofse pracht. Deze
bedreiging was echter nog zeer ver van haar politieke verwezenlij king.
De 'bureaucratisering' van de vroeg-moderne hoven is schromelijk
overdreven, evenals het wat at to ondoorlaatbaar voorgestelde schild
van het absolutisme. Toch was er zeker sprake van een toename in het
'bureau-werk' van de gemiddelde vorst. Deze kon hierdoor in conflict
komen met de eisen die er aan hem als premier gentilhomme gesteld
werden. Het cortegiano - ideaal van de hoofse vorst werd ook belem-
merd door de toenemende rituele eisen die er aan het gedrag van de
vorst gesteld werden. Er kwam voor velen een moment van keuze: of
besturen als een roi-bureaucrate, of koning-zijn op zichzelf. Met dat
laatste was de vorst weliswaar ritueel middelpunt, maar riskeerde hij
politieke vleugellamheid. De eerste optie kon leiden tot verwaarlozing
of zelfs ontkenning van de rituele verplichtingen, waardoor de kern
van de vorstelijke legitimatie aangetast werd. Toen dat in de loop van
de achttiende eeuw op grotere schaal gebeurde, kon men vermoeden
dat de oude ideologie haar langste tijd gekend had.
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III. De eeuwwende aan twee hoven: Frankrijk en Oostenrijk

Inleiding

Tot zover het algemene verhaal. Het perspectief van verschillende
eeuwen toont probleemgebieden en wijst op het contrast tussen het
laat-zeventiende-eeuwse hof en de hoven van de tweede helft van de
achttiende eeuw. Het toont een verheviging en uitbreiding van de
ceremoniele en ideologische dampkring rond de koning, en een in de
zelfde tijd tot wasdom komend wereldbeeld dat de hoofse ideologie
niet goedgezind was. Wat gebeurde er aan de hoven van Frankrijk en
Oostenrijk in de periode tussen grofweg 1650 en 1720? Kunnen we de
soms al to kant-en-klare conclusies van de vogelvlucht paren aan
gebeurtenissen die een 'eeuwwende' in beperktere zin aantonen?

1. De Siecle de Louis XIV

Lodewijk XIV was al in zijn eigen tijd een legende. Europa was ver-
deeld in pro en contra, maar beide kampen beschouwden de Zonne-
koning als een figuur van bijzondere allure. Al was het maar om de
lengte van zijn regering. Lodewijk werd in 1638 geboren, volgde for-
meel op in 1643 en nam in 1661 het persoonlijk bewind op zich. Hij
stierf in 1715; zijn werkelijke regering duurde dus zo'n 54 jaren. De
enige vorst die daar bij in de buurt kwam was Leopold I van Oosten-
rijk; deze regeerde van 1657-8 tot 1705. Voltaire, hofhistoriograaf van
Lodewijk XV, schreef relatief kort na de dood van Lodewijk XIV zijn
Siecle de Louis XIV (Berlijn 1751). In het boek beschreef hij de eeuw
van Lodewijk XIV als een van de grootste momenten uit de wereld-
geschiedenis. De fouten van de zonnekoning waren niet onbetekenend,
maar vielen weg tegen zijn glans, zoals zonnevlekken wegvallen tegen
de gloed van de zon. Voltaire's verwijten zijn bekend: de to grote oor-
logszucht en de vatbaarheid voor de devots, culminerend in de her-
roeping van het edict van Nantes in 1685.
Zijn er gedurende de regering van Lodewijk XIV punten geweest
waarop beleid en ideeen wijzigden? Als eerste punt van belang kan de
Fronde gelden. De onlusten in de jeugd van Lodewijk XIV zijn hem
door velen nagedragen als verklaring voor zijn straffe regering. De
dood van kardinaal Mazarin en het begin van de persoonlijke regering
zijn evenwel het feitelijke beginpunt van Lodewijk's carriere. De
jonge koning was niet meer van plan zich op een eerste minister of
extra begunstigde adviseur to verlaten: hij omringde zich met verschil-
lende hoogst capabele ministers en adviseurs, waarvan Colbert en
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Louvois de bekendsten zijn. De tegenstelling tussen deze potentaten en
hun opvolgers - want ook binnen de groep van de mandarins- bureau-
crates waren dynastieen van het grootste belang - bleef een uitgangs-
punt voor de factievorming aan het hof.')
De periode tussen 1660 en 1685 stond in het teken van de gloire et
grandeur van de vorst. De internationale positie van Frankrijk neigde
naar hegemonie. Lodewijk toonde zijn suprematie naar binnen en
buiten met het aanrichten van grote thematische feesten als Ercole
Amante (1662) Les Plaisirs de file enchantee (1664) en het Ballet royal
de la Naissance de Venus (1665), maar vooral met het bouwen van
Versailles. Voor degenen die in hun gedragingen de veronderstelde
suprematie van de vorst aantastten, liep het slecht af. Fouquet, surin-
tendant general des finances tot 1661, had de aandacht getrokken met
het bouwen van Vaux-le-Vicomte en met de flamboyante feesten die
hij daar organiseerde. Lodewijk kon dat niet hebben en zette hem na
een slapjes in elkaar gedraaide rechtszaak voor het leven achter de
tralies. Dat alles tot genoegen van Jean-Baptiste Colbert, die in de
voetsporen van Fouquet trad.
In de loop van de jaren tachtig van de zeventiende eeuw begon de last
van de oorlogen zwaarder to wegen. Colbert had vanaf 1670 zijn vorst
herhaaldelijk gevraagd to bezuinigen op oorlogsuitgaven, omdat deze
met de legers ook het geld over de grenzen stuurden. Ook de al to zeer
uit de hand lopende uitgaven voor het hof trachtte hij tevergeefs in to
dammen. Met de dood van Colbert in 1683 begon een periode waarin
de redenen voor zijn niet steeds in dank afgenomen jammerklachten
duidelijker werden. Belastingpachters hadden meer en meer moeite
hun gelden bijeen to rapen; intendanten en gouverneurs klaagden over
de slechte toestand van 'hun' volkeren. Spectaculaire hoffeesten kwa-
men nauwelijks meer voor; het hofleven werd soberder. Naast de evi-
dente reden van de klimmende oorlogsschulden wordt ter verklaring
wel aangevoerd dat de koning zijn vijftigste naderde en zijn laatste
amoureuze uitspattingen zo langzamerhand wel gehad had. Bovendien
zien velen een verband tussen de versobering en de invloed van de
cabale des devots. Lodewijk's vrouw Maria-Theresia stierf in 1683.
Rond deze tijd kwam het schaduwhuwelijk tussen Madame de Mainte-
non en Lodewijk XIV tot stand. La Maintenon, wellicht de meest om-
streden figuur rond Lodewijk XIV, oefende zonder twijfel een grote
invloed uit op de gebeurtenissen aan het hof. Het is niet ondenkbaar
dat haar officieuze toppositie heeft bijgedragen aan de verandering.
Andere factoren lijken echter op zich al zwaar genoeg. De herroeping
van het edict van Nantes wordt vaak als definitieve omslag in de rege-
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ring van Lodewijk XIV gezien. Dat het een belangrijk moment was,
met gevolgen op verschillende terreinen, zal niemand ontkennen. De
geweldige betekenis die er aan toegekend wordt, vaak in samenhang
met een verwijzing naar de rol van Madame de Maintenon als het ooze
brein, lijkt overdreven.
De laatste vijfentwintig jaren van de regering van de zonnekoning
zetten de in de jaren tachtig begonnen omslag voort: versobering en
toename van het religieuze element in het hofleven. Het laatste onder-
deel van Versailles waaraan gewerkt werd was, in dit verband veelzeg-
gend, de kapel. De Spaanse successieoorlog dreef de situatie op de
spits: de rijke edelen werd dikwijls gevraagd hun kostbare vaatwerk
om to laten smelten en de opbrengsten aan de oorlog to geven. Het hof
verloor haar aantrekkingskracht. Rond de eeuwwisseling staakte de
koning zijn betalingen aan het onderhoud van de appartementen die de
adel to Versailles had: verfraaiingen en veranderingen waren daarna
voor eigen rekening. Vooral de jongere hovelingen ontvluchtten Ver-
sailles, en hervonden Parijs. De Franse hoofdstad, die op het hoogte-
punt van Lodewijk's regering in de schaduw van Versailles stond,
hervond haar oude plaats. Hetzelfde gold voor de grote provincie-
hoofdsteden. Het volk, overvraagd door de hoge belastingen en ver-
zwakt door misoogsten, morde in de provincies. De adel anticipeerde
Lodewijk's dood, en zocht gezelschap van de potentiele troonopvol-
gers, Monseigneur en diens zoon, de duc de Bourgogne. De laatste was
opgevoed door Fnelon en de duc de Beauvillier. Hij was de passieve
kern van een oppositionele groep waarvan de genoemde precepteurs,
maar ook de duc de Chevreuse deel uitmaakten. Een van de verlangens
van de groep was het herstel van de adel in haar positie als eerste
raadgever van de vorst - Beauvillier en Chevreuse waren overigens
respectievelijk secretaire d'Etat en ministre in partibus'. De argumen-
ten voor de rol van adel als groep in de samenleving steunden niet
meer alleen op de traditionele legitimatie op grond van afstamming. De
adel werd opgevoerd als 'kracht' in de samenleving die de macht van
de vorst binnen de perken zou kunnen houden. Het primaire doel van
de adel werd daarmee losgemaakt van de op afstamming steunende
legitimatie, en verschoof naar een sociaal-politieke overweging. Deze
verschuiving doet denken aan de manier waarop iemand als Montes-
quieu het geloof en de kerk zag. Het geloof als persoonlijke drijfveer
was bij hem weggevallen of sterk verminderd, maar hij achtte geloof
en kerk als sociaal-morele steunpilaar van de geordende samenleving
onmisbaar. Hoewel op deze manier het klassieke afstammingsargument
in feite uit het hart van de redenering verwijderd werd, was zij zowel
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voor Montesquieu (1689-1755), die haar later zou systematiseren en
omlijsten in De 1'Esprit des Lois als voor de duc de Saint-Simon
(1675-1755), profeet van ras en afstamming, acceptabel. De implicaties
van de gedachtengang waren de petit duc ongetwijfeld minder duide-
lijk dan zijn bijna-tijdgenoot Montesquieu. Het traditionele argument
van het herstel van een onterecht verloren gegane situatie (het aristo-
cratisch constitutionalisme) werd dus aangelengd met een 'sociologi-
sche' afweging (steunend op wat ik hierboven 'sociaal-Newtonisme'
noemde). Het nagestreefde doel was gedeeltelijk gelijk gebleven, maar
de kern van de redenering was veranderd. De beperkte reikwijdte van
deze ontwikkeling blijkt overigens wanneer we ons realiseren dat juist
vanaf de late zeventiende eeuw de Franse adel geslotener leek to wor-
den en afstamming in zekere zin daarom hernieuwd gewicht vond.
Lodewijk XIV overleefde beide gedoodverfde troonopvolgers: de jaren
voor 1715 toonden een slachting in de gelederen van de koninklijke
familie. Om de opvolging veilig to stellen, greep Lodewijk naar een
omstreden middel: hij verleende zijn batards het recht op troonopvol-
ging. Dit tot afgrijzen van de ducs et pairs en de overgebleven princes
du sang, die hiermee hun superioriteit aangetast zagen. Na de dood
van de koning ontstond er gekibbel over zijn testament. Het werd
goeddeels ongeldig gemaakt en Lodewijk XV, achterkleinzoon van
Lodewijk XIV en een ventje van vijf jaren, werd onder regentschap
van Philips van Orleans geplaatst. Het koninkje verhuisde naar Vin-
cennes, later naar de Parijse Tuileries. Versailles, het symbool van de
vorstelijke almacht, stond zo'n zeven jaren leeg. Ondanks het feit dat
de regent zich een hoogst capabele figuur toonde, kan de periode van
zijn bewind met enige fantasie als een breuk in de betekenis van hof
en koningschap in Frankrijk gezien worden. De leegstand van Versail-
les; de terugkeer van de adel in de officiele bestuursorganen; het af-
wezig zijn van een volwassen vorst na een zeer lange regering van een
uitzonderlijk sterke vorst; de slechte reputatie en tamelijk onconven-
tionele levenswijze van de Regent; het vrijwel ontbreken van een cen-
traal hofleven; het versterkt naar voren komen van Pari js en de
provinciehoofdsteden en vooral het blijven fermenteren van allerlei
ideeen die in de najaren van de zonnekoning de kop opstaken in de
Parijse Salons en aan de hoven van aristocraten: alles leidde tot een
situatie die voorzichtig gekenschetst zou kunnen worden als een proto-
verlichting. Nieuwe thema's en discussie ontstonden die in de rest van
de eeuw verder geelaboreerd zouden worden. Was de geest uit de fles?
In stijl van leven veranderde er het een en ander. Gemak en luxe
werden in de architectuur en woninginrichting belangrijker; voorheen
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waren grootsheid en monumentaliteit bepalende criteria. Lodewijk XV
hield het niet lang uit in de monumentale zalen van Versailles. Toen
hij oud genoeg was om het werk van zijn overgrootvader to durven
aantasten (vanaf 1737-1738), liet hij de grote staatsie-appartementen
van de roi-soleil ombouwen en reserveerde meer kleine en comforta-
bele ruimtes voor zichzelf. Het ceremonieel werd voortgezet, maar
terwijl Lodewijk XIV zich er na een lange leerschool heer en meester
over gevoeld had, kon zijn achterkleinzoon er niet aan wennen. Hij
ontvluchtte sommige verplichtingen, en zag andere zaken overduidelijk
als een eis van het 'staatsbelang' waar hij met enige tegenzin wel voor
wilde buigen. Na het coucher pakte de vorst zijn spullen en verdween
naar zijn eigen - beter verwarmde! - slaapkamer. De rituele elementen
van het hofleven waren in ieder geval voor de koning zelf een onaan-
gename zaak. Lodewijk XIV was als enige vorst uit de zeventiende
eeuw in staat was geweest om de 'staatkundige' en 'rituele' aspecten
van zijn taak to integreren. Waarom kon zijn opvolger dit niet? Was dit
een kwestie van 'veranderende tijden', of speelt het gegeven van de
andere persoon op de troon hier een overheersende rol? Op deze vraag
is geen ondubbelzinnig antwoord to geven. Het is waarschijnlijk dat
beide elementen een rol gespeeld hebben. De verandering na 1715 is
nu gemakkelijk to constateren, al lijkt het beter om er een verschui-
ving van ongeveer 1690 tot 1740 van to maken. Als een tweede Lode-
wijk XIV de troon zou hebben bestegen, waren sommige zaken mis-
schien weer 'terugveranderd' - dat gebeurde na 1722 nauwelijks.
Voor de historicus is er een periode met veranderingen aan het Franse
hof in de tijd rond 1700 wel to verdedigen, zij het zonder dat er spake
kan zijn van een onstuimige verandering of zelfs een breuk. Hoe lag
dat voor de tijdgenoten? Er is hierboven al gesproken over de laatste
decennia van de regering van Lodewijk XIV: de adel anticipeerde zijn
dood en maakte haar opwachting aan het hof van zijn potentiele
troonopvolgers. Alleen dit botte feit, gekoppeld aan het idee dat er
noodzakelijkerwijze een einde moest komen aan de uitputtende oor-
logen, is voldoende voor een eeuwwende-gedachte bij de tijdgenoot.
Juist de broeierige sfeer voor en na de dood van Lodewijk XIV geeft
de benaming meer inhoud. De eeuwwende was geladen met de ver-
wachting van veranderingen. Deze zal echter bij verschillende indivi-
duen een andere vorm gekregen hebben. Voor Saint-Simon was de
vermenging van het 'heilig bloed van de Franse dynastie' met de boue
infecte du double adultere op zichzelf al reden om het definitief verval
van de Franse monarchie op korte termijn to verwachten - zeker toen
als goddelijke straf de koninklijke familie uitgedund werd en zijn
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idool, de duc de Bourgogne, stierf. Na de lange en glansrijke regering
was een onzekere troonopvolging vanuit het oogpunt van de dynastie
een bittere finale.l')

2. Pietas Austriaca

Leopold I (1640-1705, regerend vanaf 1657-8) is in verschillende op-
zichten de meest geschikte figuur om vergeleken to worden Lodewijk
XIV. Zijn regering had een vergelijkbare lengte. Hij was pro forma de
eerste monarch van Europa, al zullen tijdgenoten deze titel in gedachte
aan Lodewijk toebedeeld hebben. Hij was de belangrijkste vertegen-
woordiger van de Habsburgse dynastie - vanouds de tegenspeler van
de Valois en Bourbon-dynastieen. Onder Leopold I werden de bezit-
tingen van het Maison d'Autriche geconsolideerd na de verwarringen
van de Dertigjarige Oorlog. Op den duur werd de oude aanspraak op
het Reich schimmiger, terwijl de machtsbasis in de Erblande verbreed-
de. Reich werd in toenemende mate Hof.
Wat onderscheidde Leopold van Lodewijk? Een Richelieu was er in
het Oostenrijkse niet geweest, en zou er overigens ook weinig kans van
slagen hebben gehad. De monarch kon er slechts regeren door het
zorgvuldig respecteren van alle lokale en regionale privileges. De
macht die er was, werd verkregen door loyaliteit tegenover de verbin-
dende schakel tussen de disparate elementen: het hof. Die loyaliteit
bleef slechts in stand wanneer de keizer boog voor de lokale en regio-
nale macht van de magnaten. Leopold was hier aartshertog, daar geko-
zen worst en elders suzerein-op-afstand: hij moest zingen zoals zijn
onderdanen gebekt waren. Ook de opvoeding van de vorsten was
anders geweest. Lodewijk was door Mazarin al vroeg ingewijd in
'staatszaken' en had bovendien een voor zijn latere leven nuttige oplei-
ding als balletdanser gekregen - een aardige illustratie van de dubbele
taak van de zeventiende-eeuwse monarch! Leopold was niet voor de
troon, maar voor een hoog religieus ambt bedoeld geweest. De gedood-
verfde troonopvolger, Ferdinand IV, stierf en Leopold kwam onver-
wacht op de troon. Zijn opvoeding was veel minder praktisch en helde
over naar het intellectuele en religieuze. Leopold sprak en schreef
vloeiend verschillende talen - al zijn de lezers van zijn brieven hem
niet dankbaar om zijn handschrift. Hij was musicus en componist, en
schreef verschillende met succes uitgevoerde stukken. Allerlei vakken
hadden zijn hongerige belangstelling, niet in de laatste plaats de met
de dynastie verbonden esoterica. Geconfronteerd met zijn opgelegde
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taak ontpopte Leopold zich als een plichtgetrouwe, maar enigszins
zwaarmoedige en schuwe vorst.
De keizer liet zich in het begin van zijn regering leiden door zijn oude
leermeester Portia. Deze stierf in 1665, en werd min of meer opge-
volgd door Vaclav Lobkovic, die als Obersthofmeister tot zijn 'val' in
1674 een grote invloed op Leopold had. Na deze datum volgde Leopold
Lodewijk's voorbeeld, en zag hij of van een 'eerste minister' of at to
dominante gunsteling. Zijn biechtvaders, Emmerich Sinelli en Marco
d'Aviano, behielden een grote invloed, maar de officiele politieke Iijn
werd bepaald door een klein gezelschap uit de Geheimer Rat, de
Geheime Konferenz. Leopold legde er eer in zelf verantwoordelijk to
zijn voor alle maatregelen, en nam het bestuur zeker serieus.
Ook de Habsburgse dynast vierde feest. Zijn huwelijk met de Spaanse
infanta, Margaretha Theresia, werd in 1667 to Wenen met de Sieg-
Streit dess Luf ft and Wassers en in 1668 met Il Pomo d'Oro uitbundig
gevierd. De festiviteiten overtroffen volgens ooggetuigen de feesten
van Parijs en Versailles die kort ervoor plaatsvonden. Leopold's voor-
naamste hofkunstenaar, de theateringenieur Lodovico Burnacini, zal
aan dit succes niet vreemd geweest zijn. Het succes van de feesten,
bepaald door de kunst van effect en moment, was het gevolg van de
virtuositeit van deze special effects - regisseur. Burnacini valt in plaats
aan het hof en mate van succes to vergelijken met de tegenwoordig
nogal populaire Kaiserliche Konterfetter-und Maler van Rudolf II:
Giuseppe Arcimboldo.
Het ceremonieel aan het hof to Wenen had een ander karakter dan dat
to Versailles. De grootsheid van de zittende vorst was hier nadrukkelij-
ker ondergeschikt aan het dynastieke principe en aan god. Leopold
kleedde zich veel eenvoudiger dan Lodewijk, en stond ook meer bui-
ten het gekrakeel van zijn hof. Ceremonieel was bij hem bepaald geen
machtsmiddel, maar eerder een zorgvuldig uit to voeren religieuze
plicht. Voor de hovelingen kon het ceremonieel overigens wel gelegen-
heden bieden om de vorst to benaderen, en vervolgens gunsten van
hem los to peuteren.
Is de regering van Leopold to periodiseren? Het geleidelijke overgaan
van het 'gunstelingen-regime' op het persoonlijk bewind is een kans-
hebber. Deze ontwikkeling, die gedurende de jaren zeventig haar be-
slag kreeg, had echter geen ingrijpende gevolgen voor het beleid. Een
andere datum dringt zich op: het beleg van Wenen in 1683. Leopold
maakte geen goede beurt: hij vluchtte en liet Starhemberg de stad ver-
dedigen. Nadat de zaak met een sisser afgelopen was - en West-Europa
vele lekkernijen rijker was geworden - kwam de keizer met de staart
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tussen de poten terug. Het 'verraad' werd hem niet lang nagedragen. In
zekere zin droeg de Turkse dreiging bij aan het laat-zeventiende en
vroeg achtttiende-eeuwse succes van de Habsburgse monarchie. Het
gemeenschappelijke doel en de ermee verbonden barokke vroomheid
sloten feilloos aan bij de formule die Ferdinand II en III hadden geko-
zen: Pietas Austriaca. De pest-epidemieen droegen ook hun steentje
bij. Leopold nam deel aan allerlei bedevaarten waarin men het pest-
gevaar met larmoyante trouw aan god en dynastie trachtte to bezweren.
Hier fermenteerde voorlopig weinig opruiends.
Wat telt dan wel als begrenzing? Is er in de toestand in Oostenrijk een
belangrijke verschuiving rond de eeuwwisseling aan to wijzen? De
dood van Leopold en de korte regering van Jozef I zijn voor de hand
liggend, maar niet bevredigend. Weliswaar leek nu ook de Oostenrijkse
dynastie meer wereldlijke allure to krijgen, maar een fundamentele
verschuiving deed zich niet voor. Dat was al evenmin het geval bij het
begin van de regering van Karel VI. Deze kwam mokkend terug uit
Spanje, waar hij achter het net gevist had: Philips van Anjou had de
omstreden troon gekregen. Gedurende de regering van Karel werden
de Turken teruggedrongen, hetgeen tot uiting kwam in een verhoogde
bouwactiviteit. Ook nu waren de belangrijkste bouwmeesters echter
niet de koningen, maar de grote aristocraten: voorop Eugene van
Savoye. Karel sloeg aan het hof geen geweldig figuur. Hij was uitzon-
derlijk verlegen en onhandig en omringde zich bij voorkeur met zijn
favorieten. Een van hen, zo fluisterde het hof, had zijn eervolle en
lucratieve plaats to danken aan zijn opmerkelijke gave in het naboot-
sen van diergeluiden; een andere kende veel grapjes en anekdotes.
Karel's behoefte aan een veilige plaats onder zijn ongevaarlijke gun-
stelingen is veelzeggend voor zijn onvermogen de tegenstrijdige taken
van zijn 'ambt' aan to pakken. Het ceremonieel omknelde hem als een
dwangbuis en daardoor verloor hij greep op de politiek. De magnaten
waren handig genoeg to profiteren van hun meester's ongemak. Karel
zou, wat betreft zijn beginpositie, een geslaagde barokvorst, een es ist
erreicht heerser, hebben kunnen zijn. Dat werd hij niet. Toch viel
gedurende zijn regering het hoogtepunt van Oostenrijk als barokke
monarchie. Na 1740 was misschien mede daarom diezelfde monarchie
een bedompt huis geworden. De deuren werden in de erop volgende
regeringen dan ook weer opengezet, maar dat valt buiten het perspec-
tief van de eeuwwisseling.
In Oostenrijk was er geen 'eeuwwende' zoals in Frankrijk. De jaren
1680-1720 st.nden in het teken van de strijd tegen de Turken en tegen
de pest - beiden achter het vaandel van vroomheid en trouw aan de
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dynastie. Dat na 1740 sommige van de voor Frankrijk besproken woe-
lingen zich in Oostenrijk deden gevoelen, kan ons bij het bespreken
van de eeuwwende 1700 niet bezighouden. Wel kan op grond van de
zelfde overwegingen gezegd worden dat de bewuste periode in zekere
zin een hoogtepunt was van de barokke monarchie en dat de latere
jaren van Karel VI zowel de belichaming van het hoogtepunt als de
eerste tekenen van verstening in zich droegen. Rond 1700 dus geen
keerpunt; misschien wel een hoogtepunt.
Een eeuwwende in de ogen van de tijdgenoot is hier evenmin met veel
recht to construeren, hoewel het einde van een lange regeringsperiode
altijd gevoelens oproept die eraan verwant zijn. Dat lijkt mij clan toch
een to magere basis voor zo'n geladen begrip.

TV. Hof en koningschap rond 1700

1. Het levels of analysis probleem

Wie een veelbetekende eeuwwende zoekt, zal er zonder al to grote
moeite een rond het jaar 1700 kunnen construeren. Het is echter de
vraag of dat ons inzicht in deze periode uit de geschiedenis vergroot.
In het tweede deel van dit betoog heb ik gewezen op enkele lange-
termijn verschuivingen, die mogelijkerwijze hun scharnierpunt in de
buurt van 1700 zouden kunnen hebben. Dat was genoeg reden om of to
dalen naar de dynastieke geschiedenis van twee hoven, om to onder-
zoeken of deze gedachte daar bevestigd werd. Aan het Franse hof leek
dat wel het geval, terwijl het Oostenrijkse voorbeeld zich minder ge-
willig naar een eeuwwende liet manouvreren. Wat is nu het probleem?
De Franse eeuwwende is niet de Oostenrijkse; de Engelse eeuwwende
toont weer een ander gezicht:'$8 er zijn dus blijkbaar evenveel eeuw-
wendes als specifieke situaties. Daarmee blijven de generaliserende
opmerkingen uit het tweede deel verstoken van een duidelijke basis in
de feiten, terwijl zij als hypothese toch verre van onplausibel zijn. De
algemene opmerkingen over verschuivingen in de periode 1680-1720
zijn nauwelijks to ontkennen. De ontwikkelingen aan de hoven rond
het jaar 1700 geven eveneens een duidelijk beeld. Toch zijn de twee
niveaus van analyse en interpretatie niet steeds over een kam to sche-
ren. Conclusies die op het ene niveau gelden, zijn niet per se geldig
voor het andere niveau. De eeuwwendes die ik hierboven heb aange-
geven zijn dus niet in alle opzichten aan elkaar gelijk to stellen. Zij
bevinden zich letterlijk op een andere golflengte. Juist daarom, door
het verschil in metrum en duur van de historische gebeurtenissen, kent
de geschiedenis geen 'breuken'. De traagvloeiende stroop van tradities
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en ideologieen beweegt anders dan de heterogene sprankeling van ge-
beurtenissen en personen. De breuk die in de ene ontwikkeling gecon-
stateerd wordt, verdwijnt tegen het perspectief van continuteit in de
andere lagen. De vraag hoe de vloeistoffen in de meanderende bedding
van de geschiedenis steeds weer elkaars loop benvloeden raakt de kern
van het vak. De beantwoording ervan is een kwestie van interpretatie
en kan nooit als een vaststaand gegeven gepresenteerd worden. Het
centraal stellen van de eeuwwende betekent eigenlijk al dat men er een
vindt. De grootste opgave, het verbinden van de verschillende niveaus,
wordt daarmee echter niet dichter bij een oplossing gebracht.

2. Een apotheose?

Vanaf de zestiende eeuw was er sprake van een groei van de vorsten-
hoven. Bestuursorganen en legers breidden zich uit en 'professionali-
seerden'. Tegelijkertijd kwamen de rituele aspecten van het koning-
schap meer naar voren. De traditionele middelen van vorstengezag
groeiden als het ware gelijk op met de uitdijende economie en de ver-
ruiming van het technisch kunnen. De gezamenlijke groei lijkt tussen
1650 en 1740 een hoogtepunt bereikt to hebben. Daarna werden de in-
wendige tegenstellingen - de dubbele taak en daarmee de tweeslachtige
zelfopvatting van de vorsten - en de externe bedreiging - de mechani-
sering van het wereldbeeld - in veel gevallen zo groot dat het zelfbeeld
van vorst en geboorte-elite begon of to kalven. Afstamming verloor
betovering en natuurwetenschappelijke denkwijzen deukten de hierar-
chische opvatting van de samenleving. De roi-bureaucrate won het
uiteindelijk van de ceremoniekoning. Koningschap en adel ondergin-
gen een ingrijpende metamorfose die overigens pas ver na de nu be-
sproken eeuwwende in klinkende politieke munt omgezet werd. De
verschuivingen in opvattingen over de adel en de plaats van de adel
kunnen in zekere zin zelfs nu nog steeds niet als afgesloten proces
worden beschouwd. Het gaat bij de besproken periode dus niet om de
daadwerkelijke omvorming, maar om de verandering in houding.
De invloed van de natuurwetenschappelijke denkwijze werd vanaf de
tweede helft van de zeventiende eeuw in een gestaag groeiend deel van
de bevolking merkbaar. Er ontstond een publiek van ontwikkelde
iezers. Drukkerijen en uitgevers grepen hun kans: vraag en aanbod
klommen met toenemende snelheid. Nieuwe denkbeelden drongen op
deze manier ook door buiten de kleine centra die voorheen het mono-
polie genoten hadden. Tussen de oude rurale culturen en de elitecul-
tuur rond de hoven groeide de cultuur van de welgestelde en ontwik-
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kelde stedeling. En hoewel de adel in veel gevallen de voornaamste
exponent was van het on- of anti- aristocratisch denken, kan Sieyes
Qu'est-ce que le Tiers Etat? niet losgedacht worden van de genoemde
ontwikkeling.
De adel bleef voortbestaan en bereikte in zekere zin zelfs het hoogte-
punt van haar economisch-sociale 'loopbaan'. In verschillende landen
werden adelstitels echter door een 'rangentabel gelijkgetrokken met
functies in leger en bureaucratie: de adel werd daar dus opgevat als
een 'nuttige' groep die op grond van haar merites bevoorrecht was. Het
systeem van gelijkgeschakelde rangen en van de adel-van-verdienste
staat niet meer zo ver van onze lintjesregen of het Engelse systeem van
de peer-for-life.
De mythe van macht werd eerst aangetast en vervolgens netjes in een
nieuw pak gestoken. De oude toeters en bellen, eerst een onlosmakelijk
onderdeel van de mythe, vielen er daarna langzamerhand af. Men kan
het ook scherper zeggen: ze werden geleidelijk aan vervangen door
tierelantijnen die wij niet meer als zodanig herkennen, omdat zij nu
eenmaal deel uitmaken van onze (politieke) cultuur. Een eerste stap in
het proces van aantasting werd gezet in de periode waarin het vorsten-
gezag aan het hof op de meest glorieuze wijze gestalte kreeg: de perio-
de rond 1700.

Vanaf het einde van de zeventiende eeuw groeide er iets van gene met
elementen van het ritueel koningschap. De vorst die temidden van zijn
hovelingen op de chaise percee plaats nam, staat ver van de laat-acht-
tiende eeuwse modelkoning. Vooral het directe en lichamelijke uit de
ideologie rond de vorsten werd naar de achtergrond gedreven - ver-
drongen, denkt onwillekeurig de twintigste-eeuwer
De groom of the stool telde aan het vroeg-zestiende-eeuwse Engelse
hof als de plaatsvervanger van de vorst.19) Hij representeerde de vorst
bij belangrijke ontmoetingen en voerde zelfs legers aan uit zijn naam.
Waarom? Hij stond het dichtst bij het lichaam van de vorst, omdat hij
zijn dienaar bij het verrichten van een wel zeer natuurlijke menselijke
handeling was. In de loop van enkele eeuwen veranderde de rol van
deze hoveling, en later ook zijn naam. Aan het einde van de zeven-
tiende eeuw raakte de titel in onbruik. Later werd de titel anders ver-
klaard: de negentiende-eeuwse gene tegenover het traditionele koning-
schap kwam tot uiting in een nieuwe etymologie. Groom of the stool
was groom of the stole geworden. De onderhouder van het koninklijke
sanitair werd de beheerder van de koninklijke stola; de onbegrepen
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titel uit het verleden was ontdaan van onaangename associaties, en kon
zonder schroom in de geschiedenisboeken opgenomen worden.
Het voorbeeld laat het probleem van onze veranderde houding tegen-
over hof en koningschap zien: wij hebben er van gemaakt wat binnen
onze manier van denken past. Wanneer we de weggeveegde aspecten
van hof en koningschap naar voren halen en vervolgens het verloop in
de tijd bekijken, komen de jaren tussen 1680 en 1720, met een zware
uitloper naar 1740, inderdaad naar voren als hoogtepunt en daarmee
wellicht tegelijkertijd als keerpunt. Het vraagteken achter de titel van
dit stuk kan daarom met enig recht weggelaten worden.
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Noten

1. Claessen, HJ.M., Skalnik, P., eds., The Early State (Den Haag 1978).

2. De moorden op Hendrik III en Hendrik IV en de dood op het toernooi-
veld van Hendrik II zijn in dit verband minder relevant: hier was geen
sprake van een officiele terechtstelling. Een gewelddadige dood was geen
uitzondering voor vorsten in het verleden; een terechtstelling was dat wel.

3. In Elias, Norbert, Die hofische Gesellschaft (Darmstadt and Neuwied 1969)
wordt dit verouderde beeld onbeschroomd opgedist. Het boek dateert dan
ook in grote lijnen uit de vroege jaren dertig. De zelfde benadering lag aan
de oorsprong van Elias' Prozess, dat ook daarom op verkeerde veronder-
stellingen gebouwd is.

4. Montesquieu [Charles-Louis de Secondat, baron de la Brede et de ...],
pensee 1842, Mes Pensees, Oeuvres Completes,(Paris 1964) p. 1038.

5. Zie Giesey, Ralph E., The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France
(G=eve 1960) p. 5., p. 146 ex..

6. Zie Duindam, Jeroen, Macht en Mythe. Een bespreking en herziening van
theorieen over hoven in vroeg-modem Europa (Utrecht 1988 [onuitgegeven
doctoraalscriptie]) p. 227-228 voor een opsomming van deze werken.

7. Zie hiervoor Grussi, Olivier, La We quotidienne des joueurs soul 1'ancien
regime a Paris et k la cour (Paris 1985).

8. Titel van een werk dat Zacharias Zwanzig rond 1700 deed drukken, en dat
het ceremonieel aan de hoven besprak.

9. Zie hiervoor bijvoorbeeld Strong, Roy, Art and Power. Renaissance Fes-
tivals 1450-1650 (Bury St. Edmunds 1973).

10. Montesquieu vergeleek de staatsinrichting met het universum; zag in bei-
den een zwaartekracht en een centrum, en constateerde 'eerste principes'
op grond waarvan staatkundige eenheden moesten handelen. Zie ook
Rothkrug, L., Opposition to Louis X1V. The Political and Social Origins of
the French Englightenment (Princeton 1965).

11. Burke, Edmund, Reflections on the Revolution in France (Harmondsworth
1968 [London 1990]) p.170.

12. Een aardige discussie over deugden van de renaissance-vorst is to vinden
in Castiglione, Baldesar, The Book of the Courtier, transl. Ch. Singleton
(New York 1959) p. 305 e.v..
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13. Elias, hofische Gesellschaft, p.283.

14. Antropologische studies naar sacraal koningschap wijzen in de richting van
dual kingship als veelvoorkomende instelling. Een fundamenteel artikel
over ritueel koningschap: Loeb, Edwin M., "Die Institution des Sakralen
Konigtums' Paideuma. Mitteilungen zur Kulturkunde Band X (Wiesbaden
1964) 102-114. Recentelijk werd een nummer van de Annales gedeeltelijk
gewijd aan de rituelen rondom het vroeg-moderne koningschap: Annales
ESC 41e annee (mai-juin 1986).

15. J. Aalbers heeft in zijn lezing van 2 oktober o.a. de Deense en de Rus-
sische situatie toegelicht. Vermeld moet nog worden dat de meeste be-
sluiten t.a.v. 'concordantietabellen' voor de rangen verbonden met be-
stuursfuncties, militaire functies en de afstammingshierarchie op den duur
het principe van de ancienniteit weer zwaarder lieten wegen.

16. Zie hiervoor Duindam J., 'Hierarchie en conflict aan het Franse hof in de
laatste decennia van de regering van Lodewijck XIV' Amsterdams Sociolo-
gisch Tijdschrift jrg. 17, nummer 3 (december 1990) pp. 101-127.

17. Een finale die Saint-Simon tijdelijk geen windeieren legde: eindelijk ver-
wierf hij zijn langbegeerde aandeel in de macht. Na zijn ambassade naar
Spanje bleek overigens dat de duc zich vergaloppeerd had: zijn kapitaal
was weggesmolten door zijn prestige-uitgaven, en aan het hof van
Lodewijk XV was hij niet welkom. De laatste dertig jaren van zijn leven
schreef en herschreef hij zijn memoires, die grotendeels een ambivalente
aanklacht tegen de zonnekoning uitmaken, maar als bron voor het denk-
raam van een zeventiende eeuwse hertog erg dankbaar zijn.

18. De Glorious Revolution; Newton's Principia en Locke's Treatise lijken al
genoeg om een eeuwwende in de Engelse situatie to zien. De houding van
Willem III tegenover de king's touch is veelzeggend: hij wilde de dynastie
wel dienen met een ritueel waar hij zelf de intrinsieke waarde niet meer
van wilde erkennen.

19. Zie voor de groom of the stool: David Starkey, 'Representation through
intimacy. A study in the symbolism of monarchy and court office in early-
modern England' Symbols and Sentiments. Cross-cultural Studies in
Symbolism loan Lewis, ed., (London 1977) 187-224. Ook de bespiegelingen
van Clifford Geertz, 'Centers, Kings and Charisma: Reflections on the
Symbolics of Power' Local Knowledge. Further Essays in Interpretive
Anthropology (New York 1983) 121-146.
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Politiek-religieuze vluchtelingen in de Republiek,
in het bijzonder de Hugenoten
C.M.G. Berkvens-Stevelinck

Vluchtelingen zijn in Nederland bepaald geen nieuw verschijnsel, of het
nu gaat om politieke, religieuze of economische vluchtelingen. Sinds de
16e eeuw heeft dit land een degelijke reputatie van gastvrijheid op-
gebouwd, gebaseerd op tolerantie, economische integratie van de nieuw-
komers en een goede eerste opvang. Zal deze reputatie in het Europa van
morgen blijven bestaan? Gezien de nogal negatieve voortekenen die op
dit moment to zien zijn, is het de moeite waard deze vraag to stellen.

Tussen de 16e en de 18e eeuw ontving de Republiek een rijke schakering
aan bevolkingsgroepen die hier hun toevlucht zochten: protestanten uit
Noord-Frankrijk en Belgie (Walen), Portugese joden, Engelse dissenters,
Franse jansenisten en, niet to vergeten, Hugenoten.*

Rond de eeuwwende 1700 kwamen juist de Hugenoten met duizenden
naar het noorden. De aankomst van deze vervolgde Franse protestanten
betekende een versterking van de invloed van de Franse taal en cultuur
in de Republiek. Deze versterking bleef niet vrij van overdrijvingen, van
een zeker snobisme maar werd vrij onmiddellijk op de korrel genomen.
Zo verscheen in 1684 in Amsterdam van de hand van Andries Pels, een
komedie getiteld De verwaande Hollandsche-franschman.`)
In dit stuk wordt een geboren Nederlander, die een trouwe replica van
een Fransman probeert to worden, volkomen belachelijk gemaakt. Hij
heet (hoe kan het ook anders) Frangois, en kopieert met grote precisie de
gebaren, de stijl en natuurlijk de taal van de Fransen. Daarbij beschouwt
hij zijn eigen landgenoten als barbaarse boeren wier taal niet om aan to
horen is. Dit geeft merkwaardige dialogen, zoals deze tussen Francois en
een Hollandse verkoopster:

Francois: Heeft ma koeziene mijn present niet
aangenomen de bonne grace?
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Verkoopster: Kijk: ik ken glen Spaensch,'k verstae
niet wat je zeggen wil: Monsuer:
Waer vraag je nae?

Francois: Ik kan me in uw vilain language niet
exprimeeren, 't is to kanaljeux!

Verder heeft Frangois een tweetalige muse, want hij dicht:

Le plus beau passetams dat iemand weet to vinden
Is toujours estre a la presanze van zijn vrinden
Daar discoureert men van La Cour, en van La Mode
op een galante en admirable methode.

De man wordt door iedereen uitgelachen, om to beginnen door de dienst-
boden en lakeien die het gezonde boerenverstand belichamen. Maar het
deert Frangois in het geheel niet.
Hij is volledig overtuigd van de waarde van zijn voorkeur. En om dit to
bewijzen vergelijkt hij enkele uitdrukkingen uit de Franse taal met de-
zelfde gezegden in de Nederlandse. Hij rijmt:

"Ik ben uw dienaar" klinkt beestig,
mais "Je suis votre serviteur, Monsieur"
o, dat is geestig!
Hoe plat is dit: "Mijnheer, 'k gebied me in uwe guest"
tandis que "Je me recommande a vous, Monsieur",
da's kunst.

Iedereen kan de proef op de som nemen, zegt Frangois. De meest onbe-
reikbare jonkvrouw zal geen Nederlandse cavalier kunnen weerstaan
indien hij haar het volgende complimentje maakt:

Zo de mon coeur ik doen mogt ouverture,
Gij zoudt er eene flame vinden, toute pure,
Alleenlijk gecauseerd door uw petits beaux yeux,
Mademoiselle.
He! klinkt dat niet merveilleux!

Heel symbolisch schenkt Frangois zijn geliefde ... een aap.
Wat Andries Pels (een werkelijke francofiel!) aanvalt, is het belachelijk
na-apen van de Franse taal en gewoonten. Maar het onderliggende pro-
bleem is de hevige botsing tussen twee culturen die, door het groot aantal
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Franse vluchtelingen in de Nederlanden, fors met elkaar werden gecon-
fronteerd.

Op zich was de invloed van de Franse cultuur op de Europese beschaving
niets nieuws: het hele 17e-eeuwse Europa was ervan ermee doordrenkt.
De Republiek vormde op dit punt Been uitzondering. Bovendien beston-
den er al sinds de 16e eeuw Waalse kerken, waarin Belgische en Noord-
Franse protestantse vluchtelingen elkaar troffen. Deze kerken bleven
Franstalig.
Maar de massale komst van Franse Hugenoten, met name rond de eeuw-
wisseling, zou een onmiskenbare shock veroorzaken. Mensen die elkaar
slecht of in het geheel niet verstonden, werden door de omstandigheden
gedwongen in elkaars nabijheid to leven. Dit fenomeen zou, aan beide
kanten, nog Lang voelbaar blijven.
Het is zeker geen toeval dat, in een post-scriptum op een brief uit de
jaren 1745-1750, de al jarenlang hier wonende Franse publicist Rousset
de Missy, schrijft:

Non, je n'ai jamais rien traduit de Hollandois;
je le parle avec plus de purete que bien des Hollandois;
j'ai meme copia verborum, mais je crois que dans la construction,
je serais un veritable Hollands-Fransman.2

(Neen, ik heb nooit iets uit het Nederlands vertaald. Ik spreek het zui-
verder dan een heleboel Nederlanders; ik heb zelfs copia verborum,
maar ik geloof dat ik in de zinsconstructie een werkelijke Hollands-
Fransman ben.)

De titel van Andries Pels stuk was, zo to zien, een gevleugeld gezegde
geworden.

De vlucht

Aan de relatieve religieuze rust sinds het Edict van Nantes, door Hendrik
IV in 1598 afgekondigd, kwam langzaam maar zeker een einde. Lodewijk
de XIV voerde een steeds zwaarder onderdrukkende politiek ten aanzien
van de protestanten. Op elke verzwaring van het koninklijke absolutisme
volgde een nieuwe golf van vluchtelingen die zich op weg naar het noor-
den begaven.
De vervolgingen waren verschrikkelijk: de vluchtelingen herinnerden
zich met afschuw wat zij hadden moeten ontberen.
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Elie Benoist, een predikant van de Waalse kerk in Delft, beschreef deze
vervolgingen onverbloemd in zijn Histoire de 1'Edit de Nantes, in 1695
uitgegeven in Delft. Dit werk kreeg vooral bekendheid door de realis-
tische illustraties die de Nederlandse graveur Jan Luyken, op grond van
de verhalen van de vluchtelingen, ontwierp. Leitmotiv uit at deze ver-
halen waren de z.g. 'dragonnades', het inkwartieren van dragonders bij
protestantse families en dorpen. Een van deze 'dragonnades' trof de Ne-
derlanders in het bijzonder: de dragonnade van Orange. Het prinsdom
Orange, erfgoed van de Oranje-Nassau, had zijn deuren royaal opengezet
voor protestantse vluchtelingen. In oktober 1685 overrompelden de dra-
gonders Orange. Jan Luyken noemde zijn prent Orange werd door de
Dragonders schrikkelijk gehandeld.3!

Het gijzelen van kinderen was een beproefde methode om het protestan-
tisme tegen to gaan: de gegijzelde kinderen werden gevangen gehouden
in katholieke colleges waar zij heropgevoed werden. Hun ouders zagen
ze meestal nooit terug. Dit gesol met kinderen is wellicht de vervol-
gingsmethode die de Nederlandse publieke opinie het meest beroerde.
Een tweede prent van Jan Luyken, deze keer bedoeld voor een ander
boek van Elie Benoist is getiteld Schrikkelijke Drygementen aan kinde-
ren gegaan om dezelve ter Misse to dwingen.4

Links staan enkele mensen in gesprek met een jongetje dat ze proberen
over to halen de mis bij to wonen; rechts zijn de geweldadigheden af-
gebeeld waarmee de onwillige kinderen bedreigd werden indien ze zou-
den weigeren 'vrijwillig' naar de mis to gaan.

Dragonnades, gijzelingen van kinderen en alle mogelijke andere vervol-
gingen culmineerden in 1685 in de officiele herroeping (de Revocatie)
van het Edict van Nantes. Voortaan is er in Frankrijk geen plaats meer
voor leden van de RPR (Religion Pretendue Reformee). De Hugenoten
die weigeren zich tot het katholicisme to bekeren blijft niets anders over
dan naar het buitenland to vluchten, in de meest erbarmelijke omstan-
digheden.
Jan Luyken wijdt aan deze massale uittocht een van zijn bekendste pren-
ten Vlucht naar de vrijheid -)
Elk detail is een op zichzelf bestaand tafereel: een Hugenoten familie
vertrekt van huis, vader gaat voorop. Hij houdt twee van zijn kinderen
die in staat zijn om zelf to lopen bij de hand. Moeder volgt in tranen, de
benjamin op de arm. Een klein meisje drukt zich verschrikt tegen haar
aan. De rest van de familie sluit de droeve stoet. Alles wat men mee heeft
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kunnen nemen torst men, in een geknoopte deken, boven zich uit
(Afbeelding 1).

Ontvangst in de Republiek

Een korte historische schets is hier op zijn plaats.

Van 1685 tot 1720 ongeveer, bleef de stroom Franse vluchtelingen vrij
constant vloeien. Zij werden opgevangen door de centrale, provinciale en
gemeentelijke overheden die ten einde een vlotte integratie to bevorde-
ren, een aantal maatregelen troffen. Deze maatregelen varieerden van
het toewijzen van een stuk land of een startkapitaal voor een eigen kleine
onderneming tot aan een tijdelijke belastingontheffing. Ook van kerkelij-
ke zijde werd veel gedaan. Met name de Waalse kerken, ooit zelf als
vluchtelingenkerken ontstaan in vergelijkbare omstandigheden, ge-
troostten zich veel moeite om de refugies to helpen. Er werden speciale
collectes georganiseerd in alle kerken in de Republiek om in de eerste
behoeften van de vluchtelingen to kunnen voorzien. Niet zelden bezaten
deze mensen slechts de kleren die ze op hun vlucht droegen.
Een van de populairste toevluchtsoorden was Amsterdam. De daar geves-
tigde Waalse gemeente was dan ook bijzonder actief in de hulpverlening.
Deze gemeente -die nog steeds bestaat- kerkte op de Oudezijds-Achter-
burgwal.b6
Andere getuigen van de activiteiten van de Walen in Amsterdam zijn
'L'Hospice wallon' en 'L'Orphelinat wallon': het huidige Frans cultureel
instituut, de 'Maison Descartes' aan de Vijzelgracht.)
De Hugenoten die de Noordelijke Nederlanden als vluchtoord verkozen,
konden dus rekenen op de steun van de sinds de 16e eeuw alhier geves-
tigde Walen. Anderzijds verstevigde de'tweede Refuge' de invloeden van
de Franse taal en cultuur op de Nederlandse aanzienlijk.

Maar wie waren de refugies? Het antwoord op deze vraag is niet zo sim-
pel. Ten eerste omdat vele tot nu toe algemeen aanvaarde ideeen hierover
niet correct blijken to zijn. Ten tweede omdat het statistische onderzoek
van 'De Refuge' in heel Europa nog gaande is. Toch kan men al vaststel-
len dat het beeld van vooral erudiete, intellectuele en welgestelde (maar
berooide) mensen een mythe is. Boeren, handwerkslieden, militairen: de
meeste viuchtelingen behoorden tot de lage klassen van de bevolking.
Natuurlijk trof men ook geleerden, theologen, kunstenaars en literatoren
onder de vluchtelingen aan. Deze mensen deden meer van zich spreken
dan hun mede-vluchtelingen. Maar zij vormden een minderheid.
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Een van de bedrijfstakken die aanzienlijk profiteerde van de komst der
Hugenoten is het boekenbedrijf. De reputatie van de Republiek als'boe-
kenmagazijn van Europa' was al gevestigd. De toevlucht van Franstalige
drukkers, correctoren, uitgevers en boekhandelaren zou deze reputatie
nog verder uitbouwen.
Op een prent van 1715, zien wij, Devant la Bourse d'Amsterdam, twee
Franse boekwinkels, broederlijk naast elkaar: Frangois L'Honore en
Jacques Desbordes.9)

Een ander voorbeeld van een Franse onderneming: de prachtige tuinen
'a la frangaise` van Paleis Het Loo, werk van de Hugenoot Daniel Marot
die in de Noordelijke Nederlanden school maakte.

Deze twee voorbeelden illustreren hoe de komst der Hugenoten enerzijds
op een reeds bestaande Franse aanwezigheid voortborduurde en ander-
zijds nieuwe elementen aan de reeds bestaande toevoegde.

Kan men nu spreken van een reele integratie van de nieuwkomers? Pas-
ten zij zich aan of behielden zij kost wat het kost hun eigen identiteit?
Hoe verliepen hun contacten met een Nederlandse samenleving die ze als
verblijfplaats gekozen hadden om haar vrijheid en tolerantie, maar die
toch zo wezenlijk verschilde van wat zij tot nu toe gewend waren?

Hoe de hoop op terugreis de integratie belemmerde

Zolang de vluchtelingen hun verbanning als een tijdelijke beproeving
zagen, zolang zij werkelijk hoopten ooit naar hun land terug to kunnen
keren en aldaar hun godsdienst vrij to kunnen uitoefenen, bleven zij
gegroepeerd. Ze vormden kleine, vrij gesloten gemeenschappen, naar
binnen gericht en hopend op de terugreis.
Ze beschouwden zichzelf als passanten, vluchtige gasten, toonden een
grote dankbaarheid voor de geboden hulp, maar dachten alleen aan de
dag waarop een einde aan hun verbanning zou komen. Hun bagage had-
den zij weliswaar uitgepakt, maar meer dan enkele minuten om alles
weer in to pakken zouden zij niet nodig hebben.
Het idee zich to assimileren, zich to integreren in het land dat hun tij-
delijk onderdak geboden had, dat idee kwam aanvankelijk niet eens in
hen op.

Naarmate de jaren verstreken, gingen de Hugenoten zich langzaam maar
zeker realiseren dat de hoop op terugkeer ongegrond was.
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Afbeelding 2.
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Van voorlopige schuilplaats werd de Republiek hun tweede vaderland en
later gewoonweg hun land. Het assimilatieproces kon beginnen. Eerst
verliep het moeizaam en uiterst langzaam, want de struikelblokken waren
niet gering.
In het milieu van de Franstalige kerken was men nog 'onder elkaar.' De
officiele acten (doop, huwelijk, attestaties), de zondagse eredienst, de
contacten met de andere'paroissiens': dat alles gebeurde nog in het Frans.
Maar in het dagelijks leven was dat natuurlijk niet het geval.

De notariele acten, die de notarissen in de Republiek aanvankelijk in het
Frans of in het Frans en in het Nederlands opgesteld hadden om de com-
municatie tussen de vluchtelingen en de autochtonen to vergemakkelij-
ken, werden voortaan slechts in het Nederlands opgesteld.
Wilde dus een in de Republiek gevestigde Franse vluchteling een officiele
acte laten registreren, wenste hij een bedrijf to vestigen of to werken in
wat voor branche dan ook, dan werd hij wel gedwongen om zich het
Nederlands eigen to maken. Anders werden leven en werken een opeen-
volging van misverstanden en frustraties.

Communicatie en misverstand

Een goede vriend schrijft aan de marquis d'Argens (die zich in de Repu-
bliek uit persoonlijke en niet uit religieuze motieven verstopte):

Les villages pres d'ici n'ont point de frangais et comment diable feriez
vous pour jargonner avec eux sur les necessites de la vie?

(In de dorpen hier wonen geen Fransen en hoe wilt u in godsnaam met
hen praten over de noodzakelijke dingen van het leven?)

Onder de noodzakelijke dingen van het leven valt uiteraard het elkaar
begrijpen in het beroep dat men beoefent. Twee concrete voorbeelden
zullen dit duidelijk maken.

In drukkerijen hielden de Hugenoten vaak toezicht op het drukken van
Franstalige publikaties door Nederlandstalige drukkers. Hun werd ook de
correctie toevertrouwd. Op proefbladzijden uit die tijd leest men dan ook
de moeizaam, letter voor letter in het Nederlands opgeschreven correc-
tieopgaven: grooter (om aan to geven dat men een groter corpus gebrui-
ken moest) of. dit moet in 2 colonnen ...
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De noodzaak in een dergelijke werksituatie met elkaar to communiceren
behoeft, getuige het volgende voorbeeld, daterend uit de le helft van de
Be eeuw, geen betoog.lo)

Een Hugenoot van de eerste generatie, Prosper Marchand, in 1709 in de
Republiek aangekomen, bestelt bij een graveur een afbeelding die moet
voorstellen:

Le tombeau d'un jeune homme iniquement persecute par ses parens et
mort dans la prison ou ils 1'avoient fait jette, a 1Age de 28 ans, le 11
juillet 1745.

(Het graf van een jongeman, onrechtvaardig vervolgd door zijn ouders
die hem in de gevangenis hadden laten gooien op de leeftijd van 28 jaar,
11 juli 1745.)

Onze Hugenoot, die totaal niet tekenen kan, maakt een schets van wat hi j
wil en voegt er korte beschrijvingen aan toe op de plaats waar bepaalde
figuren moeten komen to staan (Afbeelding 2).
Rechts boven lezen wij: "Ici d'epaisses tenebres et accompagnemens de la
mort" (Hier diepe donkere wolken en zaken die de dood plegen to ver-
gezelen); links: "Ici plus de clarte et ici nombre de harpies tenant dans
leurs griffes des colliers de perles, des attaches de diamants et autres
riches jofaux et ornemens precieux" (Hier meer licht en hier een heleboel
harpijen met in hun klauwen parelsnoeren, diamanten broches en andere
rijke sieraden en kostbare ornamenten).
Vervolgens, voor de figuren aan de rechter zijde: "La tyrannie armee de
poignards, de fouets, menotes, flambeaux, verges etc." (De tirannie gewa-
pend met dolken, zwepen, handboeien, fakkels, stengels enz.) en beneden
rechts : "La rapacite pillant la richesse" (De gierigheid die de rijkdom
plundert).

De graveur gaat aan het werk en maakt een prent (Afbeelding 3), die al
romantische trekken vertoont.11) Maar de opdrachtgever is ontevreden:
de kunstenaar heeft zijn in het Frans gestelde aanwijzingen niet begre-
pen. Rechts van de arme jongeling zien wij twee nogal vage figuren die
met de bestelde personen niet overeenstemmen. Zodra onze Hugenoot de
prent onder ogen krijgt, schrijft hij derhalve nogal kwaad onder zijn
teruggestuurde bestelbriefje:
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On versa par 1'estampe ci-jointe, que 1'animal de graveur a fait tout le
contraire et qu'il a mis la mort au nombre de ses persecuteurs, la
tyrranie et la rapacite loin d'en faire sa liberatrice comme je le
voulois.12)

(Men ziet door de hierbij gevoegde prent dat dit beest van een graveur
juist het tegendeel heeft gedaan van wat ik wou, en dat hij de dood bij
de vervolgers -de tyrannie en de gierigheid- van de jongeman onderge-
bracht heeft in plaats van haar of to beelden als zijn bevrijdster zoals ik
bedoelde).

Nu is dit beest van een graveur niemand minder dan Simon Fokke, een
van de bekendste kunstenaars van zijn tijd. Het lijkt dan ook aanneme-
lijk dat de gemaakte vergissing niet zozeer aan de onervarenheid of aan
de slordigheid van de graveur to wijten is als wel aan het feit dat de
bestelling in een voor hem vreemde taal plaatsgevonden had. De toen-
malige burgemeester van Nijmegen, Justinus de Beyer, bekritiseerde zijn
landgenoten op dit punt door vast to stellen:

Nos bones gens de libraires n'entendent pas le frangais et n'ont point
1'esprit de sentir qu'ils en seraient beaucoup mieux dans leurs affaires
s'ils le connaissaient.

(Ooze brave uitgevers en boekhandelaren verstaan geen Frans en ze zijn
niet slim genoeg om to beseffen dat hun zaken veel beter zouden gaan
als zij die taal wel zouden kennen.)

De Hugenoten van de eerste generatie probeerden, zo goed en zo kwaad
als het ging, zich in het Nederlands verstaanbaar to maken. Ze gebruikten
speciaal voor hen geredigeerde woordenboeken.13) Hun leerproces verliep
op de gebruikelijke manier: eerst de beleefdheidsformules, dan de onver-
taalbare kreten die het Nederlands zo rijk is en, uiteraard, de volksuit-
drukkingen en de scheldwoorden.
In hun correspondentie treft men steeds vaker Nederlandse woorden aan,
zoals de volgende voorbeelden uit de collectie Prosper Marchand van de
Leidse Universiteitsbibliotheek aantonen.
Op het eind van een kladje, bedoeld voor de uitgever Charles Levier
(voor 1713), schrijft Marchand:
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Reponse au plutot pour tout ce que je vous demande parce que j'ecris
demain au soir ... Ik vensch u goeden dag.'a)

(Antwoord over alles wat ik u vraag zo snel mogelijk want ik schrijf
morgenavond ...)

Een zekere La Riviere -ook een Hugenoot- biedt Marchand zijn excuses
aan omdat deze per abuis door een Nederlandse bediende was terugge-
stuurd:

Je serois pourtant mortifie que nous nous fussions croises sur ce sujet.
Je le suis beaucoup aussi qu'on ne m'ait pas dit que vous etiez en bas,
parce que le niethuys ne regarde que les importuns.'-5)

(Ik zou het heel erg vinden als wij elkaar misgelopen waren. Ik vind het
trouwens ook heel erg dat men mij niet gezegd heeft dat u beneden
stond, want het niethuis is alleen voor ongelegen komende bezoekers
bedoeld.)

Als laatste voorbeeld lezen wij in een brief van Marchand aan zijn vriend
de graveur Bernard Picart, hoe de schrijver zich verdedigt omdat hij, tot
grote irritatie van zijn vriend, zijn brieven niet dateert:

Je ne ferois pas mal, dites-vous de datter mes lettres si je voulais m'en
souvenir. Vraiment, vraiment, vous perdez le souvenir, vous sur un ar-
ticle bien plus essentiel; et vous ne feriez pas mal de fournir Mademoi-
selle Picart dAndouilles, sans l'obliger de recourir a nous pour en avoir.
Helas la pauvre femme n'est-elle pas bien a plaindre? Et vous 1'avoit-
on donnee pour la negliger ainsi? Cela nest ni beau ni honnete et vows
devriez en mourir de honte. Foey, scam je niet!'6

(Ik zou er niet slecht aan doen, zegt u, mijn brieven van een datum to
voorzien als ik mij dat maar wilde herinneren. Wet, wel, U bent kort van
memorie op een veel essentieler punt; u zou er niet slecht aan doen Me-
juffrouw Picart regelmatig van een worst to voorzien, zodat ze niet ge-
dwongen wordt zich tot mij to wenden om die to krijgen. Helaas, is zij
niet to beklagen? Had men haar U toevertrouwd om haar zo to verwaar-
lozen? Dat is niet mooi en ook niet fatsoenlijk en u zou van schaamte
moeten sterven. Foei, schaam je niet.)

Een van de eerste werkgevers van Marchand in Rotterdam, de Duitse
uitgever Gaspard Fritsch, neemt zijn werknemer op de korrel als hij hem

117



in 1714 (vijf jaar na de vlucht van Marchand naar de Nederlanden) toe-
wenst:

Puissiez-vous faire d'aussi grands progres dans le flamand (sic) que
d'estre en etat de nous reciter des Iambeaux de quelque sermon
flamand, de la beaute de ceux de celuy de mr. deranfre de Nimegue .27)

(Moge u zulke grote vorderingen maken in het Vlaams dat u in staat zult
zijn ons stukken van Vlaamse preken op to zeggen, even fraai als die van
de heer deranfre uit Nijmegen ...)

Want Marchand was, op het gebied van het Nederlands, bepaald geen
goede leerling. In 1714 wordt hij uitgenodigd voor een tuinfeest in de
omgeving van Den Haag. Helaas bereikt hij nimmer het goede adres
want, ik citeer een brief van een van zijn vrienden:

Maar de ongelukkige ster van de Heer Marchand deed hem zijn deel van
de ham plus het hele tuinfeest missen. De Heer Bohm had beloofd hem
to komen ophalen om hem naar de tuin to begeleiden. Maar hij kwam
in het geheel niet opdagen. De Heer Marchand ging er zelf heen nadat
hij op zijn vriend tevergeefs gewacht had. Maar hij miste de juiste laan
en kwam terecht in de laan waar de heer Bouguillon woont. Hij zocht
en zocht: tevergeefs. Nadat hij weet ik hoeveel Hollanders woedend had
gemaakt door op hun deuren to bonken, vond tenslotte niets anders dan
een stuk strand. Hij keerde naar huis terug, door en door nat en zeer
beledigd omdat de heer Bohm zijn belofte niet was nagekomen.18)

Vijf en dertig jaar later was diezelfde Marchand nog steeds niet in staat
om zijn weg alleen to vinden. Elk jaar, ter gelegenheid van de Haagse
kermis die hij verafschuwde, begaf hij zich naar kasteel Loevestein om
er een van zijn vrienden, een Hugenootse officier die aldaar tot levens-
lang veroordeeld was op verdenking van hoogverraad, to bezoeken. Elk
jaar stuurde de commandant van het garnizoen hem een gids-tolk tege-
moet, zodat hij niet in zeven sloten tegelijk zou belanden. Zijn onhan-
digheid en zijn totale onvermogen zich verstaanbaar to maken waren
haast legendarisch geworden.
Vreemde legende, in wezen, want Marchand las uitstekend Nederlands en
schreef zelfs recensies van Nederlandstalige boeken. Maar het lukte hem
nooit de gesproken taal onder de knie to krijgen, ondanks het feit dat hij
met Nederlandse uitge vers en boekillustratoren jarenlang samenwerkte.19)
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De kinderen en vooral de kleinkinderen van de Refugies leerden de taal
en de gewoonten van het nieuwe vaderland veel gemakkelijker. De twee-
de en derde generaties assimileerden langzaam maar zeker in de Neder-
landse samenleving, zonder echter een deel van hun identiteit prijs to
geven. Velen bleven, bij voorbeeld, behoren tot de Waalse kerken.
Deze assimilatie vond haar hoogtepunt tussen de vijfde en de zevende
generatie, dat wil zeggen aan het begin van de 19e eeuw. Dan vindt de
nederlandisering van de familienamen plaats.
Dit fenomeen, dat tegelijkertijd in Duitstalige landen geschiedt, werd
aan het begin van deze eeuw grondig bestudeerd door Hoek.20)
De nederlandisering kan op diverse wijzen plaatsvinden. Hetzij door
regelrechte vertaling van de achternamen: cheval of sieval wordt paard
of peerd; chevalier wordt De Ridder of De Ruyter; hetzij door verbas-
tering: de naam Malfait wordt eerst Malefeyt en vervolgens wordt
Malefeyt vervangen door het Nederlandse equivalent Qwalijck Gedaan.
Vertaald of verbasterd, de familienamen conformeren zich meestal aan
reeds in de Nederlanden bestaande vormen waardoor het niet altijd even
makkelijk to zien is of men met een vertaalde Franse naam of met en
originele Nederlandse naam to maken heeft.
Gedurende de 19e en 20 eeuw is tenslotte de assimilatie een feit gewor-
den. Wat niet wegneemt dat de herinnering hier en daar nog levend is:
de herdenking van de herroeping van het Edict van Nantes in 1985 was
daarvan een duidelijk teken.

Aan het einde van de 17e eeuw, klaagde Pierre Bayle, de filosoof van
Rotterdam, over de neiging die hij bij zichzelf bespeurde om met een
'frangais refugie' to spreken en to corresponderen. Wie Lang in het bui-
tenland verblijft, beweerde hij, raakt los van de levende taal van zijn
oorspronkelijk land en gebruikt vrij snel archaismen.
Amper een halve eeuw scheidt deze bewering van Bayle van de consta-
tering van Rousset de Missy, die zichzelf beschrijft als een 'hollands-
fransman' wiens Nederlands, zegt hij, nog Franse tournures vertoont.
Is een andere conclusie nog nodig voor een voordracht over de assimilatie
van Franse Hugenoten in de Nederlanden?
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Noten

* De bibliografie over de Hugenoten is zeer uitgebreid. Voor een algemene
samenvatting, zie: C. Berkvens-Stevelinck, 'De Hugenoten', in: La France
aux Pays-Bas, Vianen 1985, pp. 13-49. Bijzonder goed geillustreerd, ruimer
van opzet en voorzien van een goede bibliografie is het boek van H. Bots,
G.H.M. Posthumus Meyjes en F. Wieringa, Vlucht naar de vrijheid De Hu-
genoten in de Nederlanden, Amsterdam 1985, pp. 122-123.

1. A. Pels, De verwaande Hollandsche Franschman. Blyspel, Amsterdam 1684.

2. Leiden, Universiteitsbibliotheek (in het vervolg UBL), March.2, J. Rousset
de Missy a P. Marchand, z.d. (6).

3. Gravure van Jan Luyken, in: E. Benoist, Histoire de 1'Edict de Nantes, Delft
1695.

4. Gravure van Jan Luyken in: E. Benoist, Historie der Gereformeerde Kerken
van Vrankrijk, Amsterdam 1696.

5. Gravure van Jan Luyken, Amsterdam, Bibliotheque wallonne.

6. Gravure van de Oude Waalse Kerk in Amsterdam, Amsterdam, Bibliotheque
wallonne.

7. Gravure van het Waalsche Weeshuis, Amsterdam, Bibliotheque wallonne.

8. Gravure van twee Franse boekwinkels 'Devant de la Bource dAmsterdam',
in: J. Phoonsen, Les lois et les coutumes du change, z.p. 1715.

9. Gravure van Romeyn de Hooghe: Het Loo. Leiden, Prentenkabinet.

10. UBL, March. 28, f. 107 r.

11. UBL, March. 28, f. 108.

12. UBL, March.28, f. 107 r, onderaan.

13. Bij voorbeeld: P. Marin, Nieuw Nederduits en Frans Woordenboek ...,
Amsterdam 1701.

14. UBL, March.2, P. Marchand aan C. Levier, z.d.

15. UBL, March.2, La Riviere aan P. Marchand, z.d.

16. UBL, March.2, P. Marchand aan B. Picart, 14 december, z.j.

17. UBL, March.2, G. Fritsch aan P. Marchand, 1714.

18. UBL, March.2, G. Fritsch aan C. Levier, 7 augustus 1714.
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19. Zie hierover: C. Berkvens-Stevelinck, 'Prosper Marchand, la vie et 1'oeuvre
(1678-1756)', in: Studies over de geschiedenis van de Leidse Universiteit nr.4,
Leiden 1987, pp. 165-166.

20. H.J. Hoek, 'Caprices des noms propres', in: Bulletin de 1'histoire des Eglises
wallonnes, 3 (1902), pp. 65 ss.
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